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Reserveer vrijdag  
12 november in je 

agenda. Dan houden 
we de Najaars-ALV

september 2021

Hallo allemaal

We zijn weer begonnen! Het seizoen 2021-2022 lijkt gewoon en zonder al te veel 
beperkingen te starten. Hoewel op de tribunes en buiten het veld de 1,5 meter- 
regel nog geldt, beginnen onze teams komende week aan hun competitie en staan 
de eerste wedstrijden en toernooien op het programma.
Sinds begin deze maand wordt er door alle teams weer fanatiek getraind en we 
merken dat iedereen staat te popelen om er weer een mooi, gezellig en succesvol 
seizoen van te maken. Wij wensen iedereen alvast veel plezier en succes!

ALV op 12 november 2021
Als bestuur hebben we inmiddels ook onze eerste vergadering gehad. De voorbe-
reiding op de Algemene Ledenvergadering was één van de voornaamste punten 
op de agenda van dit overleg. Nu de voorlopige jaarcijfers van de seizoenen 2019-
2020 en 2020-2021 gereed zijn, kunnen we de ALV uitschrijven. 
Deze Najaars ALV zal plaatsvinden op vrijdag 12 november 2021  
vanaf 19.00 uur.
Reserveer deze datum vast in je agenda. Zodra de locatie definitief is, laten we 
weten waar de ALV gehouden wordt.
De uitnodiging, voorlopige agenda en onderliggende stukken worden uiterlijk 14 
dagen voor 12 november aan alle leden toegezonden.

Voorzitter
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering is voorzitter Jeroen Westdijk aftredend 
volgens het Schema van Aftreden. Jeroen heeft besloten zich niet herkiesbaar te 
stellen voor een tweede termijn. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe 
voorzitter. Om in die vacature te voorzien dragen wij als bestuur een kandidaat 
voor in de persoon van Henk Hendriks. Henk loopt sinds een half jaar mee in het 
bestuur en heeft aangegeven graag het voorzitterschap op zich te willen nemen. 
Vanzelfsprekend kunnen ook andere geïnteresseerden zich kandidaat stellen voor 
de functie van voorzitter.

Penningmeester
Aangezien penningmeester Emiel Kniest conform het Schema van Aftreden een 
jaar geleden al aftredend was, zoeken we nog steeds kandidaten die zich voor de 
functie van penningmeester verkiesbaar willen stellen. In de bijgevoegde bijlage 
treffen jullie een functieomschrijving van de penningmeester. 
Om de werkdruk van deze functie te verlichten willen we enkele taken die de  
penningmeester tot nu toe nog uitvoert bij twee andere vrijwilligers onderbrengen. 
Het betreft dan de incasso van de contributiegelden en het voeren van de  
financiële administratie. 

Dringende oproep
Wij doen een dringende oproep aan iedereen om te helpen bij het vinden van een 
nieuwe penningmeester. Emiel is wegens de omstandigheden waarin we vanwege 
COVID-19 zaten een jaar langer doorgegaan en heeft ons daarmee erg geholpen. 
Een bestuur kan niet zonder penningmeester en deze taak (betaald) uitbesteden is 
verre van optimaal voor de vereniging. Dus ben jij of ken jij iemand met interesse 
in deze functie, meld je dan bij het bestuur. We bespreken graag de mogelijkheden 
en wensen met je. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden door een mail te sturen aan  
info@orionvolleybal.nl
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Teamfoto’s
Nog een datum om te herinneren en in de agenda te zetten.  
Zaterdag 25 september hebben we de eerste ‘echte thuisdag’ van de competitie. 
Dan spelen de meeste Orion-teams een thuiswedstrijd in de Topsporthal. Tijdens 
deze dag worden van de spelende teams de jaarlijkse teamfoto’s gemaakt zodat 
we alle teams weer goed kunnen presenteren op onze website.
De foto’s van Dames 1, Heren 2 en Heren 3 worden al eerder gemaakt in verband 
met de Tribune Info. Van de overige teams die zaterdag 25 september niet in de 
Topsporthal spelen wordt op andere momenten een foto gemaakt.
Alle teams krijgen in de aanloop naar 25 september nader bericht over het tijdstip 
waarop ze voor de foto worden verwacht. Dit zal zoveel mogelijk rondom de  
wedstrijdtijden van de teams zijn. Wordt vervolgd dus.

Spaaractie bij PLUS Dichteren
Onder het motto ‘Spaar je club gezond’ kun je tot en met 13 november bij PLUS 
Dichteren meedoen met een spaaractie en daarmee onze vereniging financieel 
steunen. Als meest verantwoorde supermarkt staat PLUS ook klaar voor onze 
buurt. Daarom kun je als klant vanaf nu sparen voor verschillende clubs en vereni-
gingen in jouw buurt, waaronder ook Rabobank Orion. Met deze spaaractie geeft 
PLUS duizenden clubs en verenigingen in Nederland een (financieel) steuntje in de 
rug. Doe ook mee en spaar jouw club gezond!
Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij elke 10 euro aan boodschappen 
en bij geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met een 
unieke code. Deze unieke code kun je activeren op de actiesite (https://mijn.plus.
nl/sponsorpunten) en vervolgens bepaal je zelf aan welke club of vereniging je de 
sponsorpunt(en) schenkt. Als je zoekt op Doetinchem, zie je ons logo staan en kun 
je jouw sponsorpunt aan Orion schenken. Hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe 
meer euro’s dat oplevert voor de kas van jouw club! Jullie doen toch ook mee?!

Een sportieve groet, mede namens Emiel en Geert

Jeroen

Voorzitter van de mooiste club van Nederland

Spaar tot en met  
13 november voor 
sponsorpunten bij 

PLUS Dichteren en 
steun onze mooie 

vereniging!


