
 

 

Postbus 249  6500AE Nijmegen. 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering SV Orion  
3 juni 2022  -  20.00 uur. 

 

1. Opening voorzitter, vaststellen agenda 
 

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2022 
 

3. Toelichting Technisch Beleidsplan Orion 
 

4. Begroting 2022-2023 
4.1 Toelichting door penningmeester 

a. Begroting 2022-2023 
b. Verhoging en vaststellen contributie voor het seizoen 2022 – 2023 
 

5. Mededelingen en rondvraag 
 

6. Sluiting Algemene Ledenvergadering 
 

 

Aanwezig: 

Bestuur:  Tom Smit (voorzitter), Emile Vrieswijk (penningmeester), Martijn Nieuwenhuis (secretaris) 
en Bram Satijn.  . 

Stemgerechtigde leden:  24. 

Met kennisgeving afwezig: Eric van der Kemp, Anneke/Rob de Pauw, Theo van den Broek, Roel 
Geukemeijer,  Jos Derkse, Jos Roelvink, Peter Sünnen, Marie-Louise Verschure, Willy Baak, John 
van Meer, Rob d'Hooghe, Nol Hengst 

 

1: Opening voorzitter, vaststellen agenda  
TS opent de vergadering en heet iedereen welkom en stelt vast dat er onvoldoende stemgerechtigde 
leden aanwezig zijn om besluiten te nemen. TS sluit de vergadering en heropent vervolgens om een 
nieuwe vergadering te houden op dezelfde datum en met dezelfde agenda. TS heet iedereen welkom 
op deze ALV en vraag of er nog agendapunten moeten worden toegevoegd aan de agenda. Ad Frik 
heeft een vraag omtrent de status van het kledingcontract en met betreking tot de sponsorcommissie. 
De secretaris stelt voor deze te bespreken tijdens “Mededelingen & Rondvraag. 

 

De agenda voor de ALV 3 juni 2022 wordt conform vastgesteld. 

 



2: Notulen algemene ledenvergadering 28 januari 2022 

Behoudens opmerkingen Ad Frik, Peter Zunneberg geen verdere aanpassingen m.b.t. de notulen d.d. 
28 januari 2022 en deze worden conform vastgesteld.  

 

3. Toelichting Technisch Beleidsplan SV Orion 2022 

Tijs Tummers start presentatie inzake het nieuwe Technisch Beleidsplan 2022 dat is opgesteld door 
de TC een geeft onder meer aan waarom het Technisch Beleidsplan moest worden geupdate en 
neemt de aanwezigen mee in de totstandkoming van het nieuwe Technische Beleidsplan. Steven 
Bartels praat de aanwezigen in hoofdlijnen bij omtrent de pijlers van het Technisch Beleidsplan. De 
uitgangspunten van het Technisch Beleidsplan zijn:  

1) Ambitieus – op onze eigen voorwaarden,  

2) Grootste club van regio – Familiegevoel,  

3) “Iedereen een ster”.  

 

De vijf samenhangende thema’s die in het Technisch Beleidsplan zijn opgenomen, zijn: 

1. Ontwikkeling/opleiden spelers 

2. Opleiden trainers 

3. Gelijke kansen/scouting 

4. Van breedte naar basis 

5. Meiden/Vrouwen 

 

Na afloop van de presentatie onstaat er een levendige discussie met de aanwezigen. Zo wordt onder 
meer de 70-30% verhouding van het eerste elftal besproken, de instroom van spelers van buiten, de 
invulling van het “train de trainer” principe en wat de financiele impact is van de plannen zoals 
verwoord in het Technisch Beleidsplan. 

 

4. Begroting 2022-2023 

a. Begroting 2022-2023 

EV verstrekt een korte toelichting op de realisatie gedurende het seizoen 2021-2022 voor zowel SV 
Orion als ook de Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Op basis van de huidige resultaten is de 
verwachting dat zowel de Verining als de Stichting het boekjaar zullen eindigen met een klein verlies. 
EV geeft aan dat de resultaten voor het seizoen 2021-2022 nog steeds een vertekend beeld geven 
door de impact van corona. De liquiditeitspositie van de Vereniging en de Stichting is goed. 

EV bespreekt de Begroting voor het seizoen 2022-2023 en geeft aan dat het bestuur heeft gezocht 
naar een sluitende begroting voor het seizoen 2022-2023. Na jaren geen contributieverhoging te 
hebben doorgevoerd, is het nu noodzakelijk deze wel door te voeren voor komend seizoen. Aan de 
inkomstenkant van de begroting leidt de contributieverhoging tot een extra opbrengst van €70k. EV 
voorziet aan de uitgavenkant een lichte stijging van alle kostenposten die hij stapsgewijs doorneemt. 

 

De ALV besluit tot goedkeuring van de bgroting voor het seizoen 2022-2023. 



 

EV meldt dat de clubcards klaarliggen voor de seniorenteams met een bartegoed van 500,- als 
compensatie voor de corona periode. 

 

b. Verhoging en vaststellen contributie voor het seizoen 2022 – 2023 

EV licht nader toe waarom het bestuur zich genoodzaakt heeft gezien om het voorstel tot een 
contributieverhoging van 15% voor te leggen aan de ALV. Dit heeft enerzijds te maken met de 
toenemende kosten waarmee SV Orion wordt geconfronteerd en anderzijds de toenemende inflatie.  
SV Orion heeft de afgelopen 6 jaren geen contributieverhoging doorgevoerd.  

 

Diverse aanwezigen geven aan de contributieverhoging van 15% erg hoog te vinden. De aanwezige 
leden begrijpen dat een contributieverhoging nodig is, maar vinden de voorgestelde verhoging aan de 
forse kant. Zorgen worden geuit door Meike Kemna: hoe om te gaan met minder draagkrachtigen en 
komen deze in aanmerking voor Stichting Leergeld. Tijs Tummers geeft aan dat het belangrijk is de 
contributieverhoging nogmaals toe te lichten en te onderbouwen in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
Bestuur geeft aan dat dit een goed idee is en zal dit oppakken met Communicatie Commissie. 

Volgens Ad Frik zouden de kosten van de velden lager moeten uitvallen dan begroot, nu tijdens de 
aanleg van veld [2] de bovenlaag hiervan is gefinancierd door SV Orion. Ad Frik heeft hierover 
contact gehad met de Gemeente Nijmegen en het bestuur geeft aan dit te zullen opvolgen met de 
Gemeente. Mocht dit leiden tot een verlaging van de huur van de velden dan zou dit uiteraard mooi 
zijn meegenomen. Ad Frik vraag nog waar de inkomsten van het 4-daagse hotel vallen. EV geeft aan 
dat deze inkomsten (net zoals de inkomsten van het Marnix van Heusden toernooi) vallen bij de 
Stichting. Ron Reinink oppert nog het idee om inschrijfgeld te laten betalen voor nieuwe leden, nu dit 
mogelijk is volgens het huishoudelijk reglement.  

 

TS licht nogmaals toe wat de noodzaak is en de wijze waarop het bestuur het voorstel tot 
contributieverhoging heeft ingekleed. TS vraagt de steun van de aanwezige leden voor de 
voorsgestelde contibutieverhoging. 

De ALV besluit tot goedkeuring van de voorgestelde verhoging en het vaststellen van de contributie 
voor het seizoen 2022–2023.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

• Tom Smit vraag nogmaals aandacht voor de vacatures bij het wedstrijdsecretariaat senioren 
• Ad Frik stelt vraag omtrent status sponsor commissie en welke voortgang daar het afgelopen 

jaar is geboekt. TS geeft aan dat er nauwelijks voortgang is geboekt gedurende het afgelopen 
jaar. Koen Nikolasen is gestopt bij de Sponsor Commissie en recent heeft het bestuur 
gesproken met zijn opvolger Marc Valkenburg. Verder is nog gekeken om een extern bureau 
in te schakelen om de sponsoring van de grond te krijgen, maar deze bureaus zitten allemaal 
in het westen gevestigd  en gezien de tarieven die worden gevraagd, is dit niet haalbaar voor 
Orion. 

• Ad Frik vraagt wat de status is het kledingcontract met Brandsfit. TS geeft aan dat het huidige 
contract met één jaar is verlengd. Dit zal komend seizoen worden opgepakt. 

• Ron Reinink:  bij kampioenswedstijd M15 afgelopen woensdag was de kantine niet open. Erg 
vervelend en jammer dat dit niet mogelijk is. Alsnog kijken of ze in het zonnetje worden gezet 
in de kantine. 

• Tijs Tummers vraagt wat de leden nog kunnen doen aan het toenemende vrijwilligerstekort. 
BS geeft aan welke zaken er goed lopen m.b.t. de vrijwilliggers en het recente initief dat in dit 
kader is opgestart.  Desondanks blijft de noodzaak om vrijwilligers persoonlijk te benaderen 



voor de diverse posities sterk aanwezig nu SV Orion op diverse posten geconfronteerd wordt 
met een gebrek aan vrijwilligers. 

 

6. Sluiting Algemene Leden Vergadering 

TS sluit de vergadering dankt alle leden van Orion.  

 

 


