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Mooi om te zien  
dat het enthousiasme 

voor volleybal   
zo groot is!
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Beste leden, ouders en vrijwilligers

Met de feestdagen voor de deur kijken we alweer terug op de eerste helft van sei-
zoen 2022-2023. Een seizoen waarin voor een deel van onze teams de competitie 
iets later begon dan we gewend zijn. Het WK Volleybal Dames 2022, dat zich voor 
een belangrijk deel in Gelderland afspeelde, was daar de oorzaak van. Samen met 
de zeven andere gemeenten binnen de Achterhoek waren we gastheer van vier 
deelnemende landen, waaronder de latere wereldkampioen Servië. 
Voor onze A-meiden stond zelfs een diner met de selectie van Turkije op het  
programma, terwijl de meiden van de B2 met Colombia aan tafel gingen.  
Velen van jullie hebben één of meerdere wedstrijden in Arnhem, Apeldoorn of  
Rotterdam bezocht en zo ook kunnen genieten van dit mondiale evenement in 
eigen land.

Scholenvolleybaltoernooi
Inmiddels zitten we weer volop in de competities en hebben we ook de eerste 
acties en evenementen achter de rug. Zo is eind november het traditionele Basis-
scholen volleybaltoernooi gehouden. Met maar liefst 60 deelnemende teams een 
groot succes, waarbij in de aanloop naar het toernooi door Marc Donker en een 
team vrijwilligers op bijna alle Doetinchemse basisscholen volleybalclinics zijn  
gegeven. Mooi om te zien dat het enthousiasme voor volleybal zo groot is!

Grote Clubactie
Eveneens een traditie aan het begin van het seizoen is de Grote Clubactie. Tot 21 
november konden de loten verkocht worden en begin december is de opbrengst 
bekendgemaakt. Met een bedrag van €1.656,- (690 verkochte loten), scoren we 
aanzienlijk beter dan vorig jaar. Binnenkort worden de topverkopers binnen onze 
vereniging in het zonnetje gezet.

NOJK-trainingen tijdens Kerstvakantie
Geldt voor de meeste leden dat ze van 23 december tot en met 8 januari geen 
training hebben, de deelnemers aan het Nederlands Open Jeugdkampioenschap 
(NOJK) trainen die weken wel gewoon. De eerste ronde van het NOJK staat  
zaterdag 7 januari op de agenda. Om daar zo goed mogelijk voorbereid te  
verschijnen, hebben de selecties die namens Rensa Family Orion deelnemen 
(Meiden A, B, C en D en Jongens A en B) afgelopen maand al getraind. Voor de 
betreffende selecties zijn de komende twee weken extra trainingen gepland. Wij 
wensen de deelnemende selecties alvast veel plezier en succes.

Enquête voor A en B-jeugd
Yfke Bennink en Loek van Veldhuizen, twee jeugdleden van de vereniging, zijn 
voor hun opleiding op het Zone.College bezig met een onderzoek naar manieren 
om leden uit de A en B jeugd te motiveren om vrijwilligerswerk voor de vereniging 
te doen. Door middel van een enquête willen Yfke en Loek te weten komen wat 
deze jeugdleden al weten over en doen aan vrijwilligerswerk en wat ze mogelijk 
willen gaan doen binnen Rensa Family Orion.
De resultaten van de digitale enquête worden door Yfke en Loek geanalyseerd en 
uiteindelijk verwerkt tot een presentatie, die ze in het voorjaar klaar moeten 
hebben. Wij wensen Yfke en Loek veel succes met hun onderzoek en zijn  
benieuwd naar de resultaten.
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Ontwikkeling leden in beeld
Ledenwerving en -behoud is voor ons als bestuur een belangrijk speerpunt. In een 
maandelijkse barometer houden we de mutaties bij en kunnen zo de ontwikkeling 
goed volgen. In dit overzicht kun je zien dat we in de eerste seizoenshelft met 9 
leden zijn gegroeid. Een mooi begin, maar we blijven ons inzetten om die groei 
voort te zetten.

Drie keer Super Saturdays in het nieuwe jaar!
Samen met de mannen van Active Living Orion willen we het nieuwe jaar goed 
beginnen. Reserveer daarom zaterdag 14 en 28 januari en 4 februari in je agenda, 
want dan hebben we weer een ouderwetse Super Saturday. Die zaterdagen speelt 
een groot deel van onze teams een thuiswedstrijd en treedt ook Heren 1 ’s avonds 
aan in de Arena. Na de wedstrijden tegen Talentteam Papendal op 14 januari en 
Reco ZVH op de 28e is het 4 februari tijd voor de topper tegen SSS Barneveld.
We willen jullie uitnodigen om die dagen aansluitend aan de wedstrijden van 
Dames 1 en Heren 2 in de Topsporthal te blijven en vervolgens ook bij Heren 1 te 
kijken. Zaterdag 4 februari maken we er zelfs een speciaal feestje van. Dan kun je 
voorafgaand aan de wedstrijd van Heren 1 genieten van een heerlijk stamppotten-
buffet, een drankje, muziek en gezelligheid. Daarna kun je met een gevulde maag 
de mannen aanmoedigen tijdens de gasten uit Barneveld.
Meer info volgt, maar noteer de drie Super Saturdays alvast op de kalender!

Fijne feestdagen en een voorspoedig & sportief 2023 

Een sportieve groet,

Henk, Rianne, Hennie en Geert


