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Wij hebben er veel zin 
in jullie weer te treffen 
in de zaal, de kantine  

en op de tribune 

januari 2022

Hallo allemaal

We mogen sinds vorige week de zaal weer in om te trainen en de Nevobo werkt 
aan de herstart van de competitie. Daarmee gaan we hopelijk weer een periode in 
van fanatiek trainen en met mooie en spannende wedstrijden zonder veel  
restricties en beperkingen. Wij hebben er in ieder geval veel zin in jullie weer te 
treffen in de zaal, kantine en op de tribune!

Update uit het bestuur
Nadat we op 12 november vorig jaar in de nieuwe samenstelling gekozen werden, 
hebben we voor onszelf een prioriteitenlijst gemaakt van onderwerpen waarmee 
we dit jaar als eerste aan de slag willen. Dit zijn bijvoorbeeld de uitvoering van het 
in de ALV aangenomen Vrijwilligersbeleid en het invullen van de nog vacante  
functies binnen de organisatie, het verbeteren van de financiële situatie van de  
vereniging en de werving van nieuwe leden in alle leeftijdscategorieën.
Daarbij hebben we jullie hulp hard nodig dus we gaan graag in gesprek met de 
verschillende commissies en vertegenwoordigingen binnen Orion. Bovendien heeft 
een aantal leden aangegeven actief mee te willen denken over deze onderwerpen. 
Nu het erop lijkt dat we elkaar weer makkelijker persoonlijk kunnen treffen, gaan 
we betrokkenen binnenkort benaderen.

Contributie
In de week van 24 januari tot en met vrijdag 28 januari wordt termijn 5 van 8 van 
de contributie geïncasseerd. Hoewel we misschien niet het volledige programma 
tot nu toe hebben kunnen draaien, hebben we de uitval van trainingen tot een  
minimum kunnen beperken. En aangezien we sinds 17 januari weer kunnen  
trainen en binnenkort de competitie hervat zal worden, hebben we besloten de 
contributie gewoon te innen.

Wij wensen jullie weer volop volleybalplezier de komende tijd en zoals gezegd: tot 
in de zaal, op de tribune of in de kantine!

Met vriendelijke groet, 

Henk, Rianne en Geert
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