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Hallo allemaal

Zit voor sommigen van jullie de competitie 2021-2022 er eind deze maand op, 
anderen spelen op 21 mei nog hun laatste wedstrijden. Intussen wordt er door de 
Technische Commissie en trainers alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen 
van het nieuwe seizoen. Voorlopig gaan de trainingen dan ook nog gewoon door 
tot eind juni.

Update uit het bestuur
Wij hebben de afgelopen maanden als bestuur kennisgemaakt met vrijwilligers en 
commissies. Voor de komende weken staan nog enkele afspraken gepland.  
Duidelijk is dat er binnen de vereniging hard en enthousiast wordt gewerkt, maar 
dat er ook nog uitdagingen en vacatures zijn, waar we aandacht voor moeten  
hebben. Daarover lees je verderop in deze nieuwsbrief meer.

Nieuwe trainer Heren 2
Aan het eind van dit seizoen nemen we na drie seizoenen afscheid van Eric Maan 
als trainer van Heren 2. Eric gaat zich volledig richten op zijn functie als assistent- 
trainer van Active Living Orion Heren 1. Wij wensen Eric daarbij veel succes en 
danken Eric voor zijn inzet voor Heren 2 en de vereniging.
De TC heeft in Marc Donker inmiddels een opvolger gevonden. Marc is sinds een 
jaar actief als professional binnen onze vereniging en heeft een lange staat van 
dienst als trainer.
Marc stelt zich hieronder kort even voor.

Marc Donker
Hallo allemaal. Mijn naam is Marc Donker en ik ben 49 jaar, woonachtig in  
Deventer. Getrouwd en vader van een zoon van 14 jaar. Ik loop inmiddels al een 
jaar binnen de vereniging, waar ik vanuit mijn functie als Technisch Volleybal  
specialist verantwoordelijk ben voor de coördinatie van de CMV. Ik heb in mijn  
trainerscarrière training gegeven van CMV t/m Eredivisie heren. De laatste drie 
jaar ben ik actief geweest als trainer bij Avior in Deventer en daarvoor heb ik zes 
jaar bij vv Zaanstad heren Eerste divisie en Eredivisie getraind en gecoacht. 
Voor het komend jaar ben ik gevraagd om mijn inmiddels 31-jarige ervaring op  
trainersgebied in te zetten voor Heren 2. Ik heb hier heel veel zin in en hoop 
samen met de heren een leerzaam en succesvol jaar tegemoet te gaan. Hopelijk 
zonder te veel invloed van corona.

Nieuwe trainer Heren 3
Ook voor Heren 3 is een nieuwe trainer aangesteld nadat Alex Stein heeft aange-
geven komend seizoen een stap terug te willen doen en geen training te geven. 
Alex wordt opgevolgd door Hans ten Dam, die volgend seizoen tevens onderdeel 
uitmaakt van de selectie van Heren 2. Wij danken Alex voor zijn jarenlange inzet 
als trainer-coach binnen Orion en wensen hem alle goeds.
Hans stelt zich eveneens even kort voor.

Hans ten Dam
Dag allemaal! Mijn naam is Hans ten Dam, ik ben 25 jaar en ik zal komend jaar bij 
Orion aan de slag gaan als trainer/coach van H3 en speler bij H2. Ik ben  
opgegroeid in een klein dorpje in Twente (Beuningen) en heb in mijn jeugd bij 
Devoko en Set-Up‘65 gevolleybald. Later ben ik aangesloten bij het Talent team op 
Papendal, waar ik na een aantal jaar gespeeld te hebben bij Jeugd/Jong Oranje
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indoor en beachvolleybal door een knieblessure helaas mijn eigen (serieuze)  
volleybalcarrière heb moeten stoppen op 18-jarige leeftijd. Omdat ik het spelletje 
volleybal nog steeds erg leuk vond ben ik me meer gaan richten op het trainer-
schap, waarbij ik de afgelopen jaren training heb gegeven bij onder andere RTC 
Almelo en bij Apollo 8. Ik hoop dat we komend jaar eindelijk weer een normaal 
seizoen kunnen gaan spelen en met H2 en H3 een mooi jaar tegemoet gaan.

Kandidaat-bestuursleden gezocht
Om binnen het bestuur taken en verantwoordelijkheden beter te kunnen  
beleggen, zijn we op zoek naar kandidaat-bestuursleden om het bestuur uit te 
breiden. Idealiter breiden we het bestuur uit met een bestuurslid Technische Zaken 
en een bestuurslid Algemene of Facilitaire Zaken.
- Het bestuurslid Algemene Zaken vertegenwoordigt de faciliterende commissies 
binnen de vereniging zoals Zaalbeheer, Materiaalbeheer, ICT en digitale middelen 
en de Kledingcommissie. De verwachte gemiddelde tijdsbesteding voor deze  
functie bedraagt 2 tot 3 uur per week.
- Voor de invulling van de functie bestuurslid Technische Zaken zijn we momenteel  
in gesprek met een serieuze gegadigde.

Help mee Orion nog mooier te maken
We hebben het via deze nieuwsbrief al vaker benoemd, maar we moeten het  
voorlopig blijven herhalen. Binnen Orion zijn we nog steeds op zoek naar  
vrijwilligers, die samen met de andere vrijwilligers en ons alle activiteiten voor en 
achter de schermen mogelijk maken. Activiteiten die van essentieel belang zijn 
voor het goed functioneren van onze vereniging en waarvoor we de hulp van  
leden, ouders van leden en andere betrokkenen hard nodig hebben.
Wat we van je vragen? In de meeste gevallen niet meer dan slechts een paar uur 
van je vrije tijd. Dat kan eenmalig zijn, maar ook op meer frequente basis als jij dat 
wilt. Hoeveel tijd je beschikbaar wilt zijn, bepaal je helemaal zelf! 
Van het bij toerbeurt coachen van het team van je kind of een ander team tot het 
helpen bij de Grote Clubactie, Violenactie of andere activiteit: we kunnen ook jouw 
hulp goed gebruiken, ook als je onderdeel wilt uitmaken van een commissie of op 
een andere manier wilt bijdragen aan onze mooie vereniging.
Dus wil jij wel een paar uur in Orion steken en onze vereniging nog mooier maken? 
Stuur dan een mail aan het bestuur via info@orionvolleybal.nl en we gaan graag 
met je in gesprek over jouw wensen.

Save the date: ALV op 30 september
Zet alvast een cirkel in je agenda om vrijdag 30 september 2022. Die dag houden 
we de volgende Algemene Ledenvergadering. We hebben de komende maan-
den nog nodig om verschillende agendapunten voor te bereiden, zodat we die in 
september kunnen voorleggen aan alle leden en bespreken tijdens de ALV. Meer 
informatie volgt, maar save the date! 

Declaraties consumpties kantine
Regelmatig ontvangt de penningmeester declaraties van vrijwilligers voor  
consumpties in de kantine van de Topsporthal. Echter, sinds we werken met het  
nieuwe vrijwilligersbeleid en vergoedingen voor vrijwilligers, worden dergelijke  
individuele declaraties niet langer vergoed. Een uitzondering hierop maken we 
voor de reguliere overleggen van commissies en de munten voor de scheids-
rechters. Van die overleggen en bestedingen kan één van de leden de betaalde 
bon (met daarop de naam van de betreffende commissie) declareren.

Bepaal zelf hoeveel 
tijd je beschikbaar 
wilt zijn voor Orion  

en maak samen met 
ons de vereniging 

nog mooier!



NIEUWSBRIEF
mei 2022

Gouden Orionfeest ‘50+2 jaar’
Wat twee jaar geleden niet kon, kan nu wel: vieren dat we als vereniging  
50-jaar bestaan. 50 + 2 jaar zelfs, dus zeker reden voor een GOUDEN feest! 
Onder het motto #NoGoldNoGlory vieren we zaterdag 21 mei groot feest. 
Met voor de CMV en C- en B-jeugd overdag een blacklight toernooi in de hal 
en ’s avonds voor leden, Vrienden, vrijwilligers, sponsors en oud-leden een 
groot feest in de hal van de Pétanque-vereniging.

Meer informatie en de uitnodiging, met daarin de link om aan te melden, 
vind je op de website. Je hebt nog tot 14 mei om je aan te melden, dus wees 
er snel bij!

Een sportieve groet,

Henk, Rianne en Geert
Bestuur

We zien jullie zaterdag   
21 mei toch ook op de  

Gold Party van Orion?!? 


