
 

 

Postbus 249  6500AE Nijmegen. 

 

Agenda Algemene ledenvergadering SV Orion  
28 januari 2022  -  20.00 uur. 

 

1. Opening voorzitter, vaststellen agenda 
 

2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 18 december 2020 
 

3. Jaarverslag van de Voorzitter 
 

4. Financieel jaarverslag 2020-2021 
4.1 Toelichting door penningmeester 

a. Verslag van de kascommissie/ decharge bestuur 
b. Begroting 2021-2022 
c. Vaststellen contributie voor het seizoen 2021 – 2022: geen contributieverhoging 
d. contributie voor het seizoen 2022 – 2023  

(Afhankelijk van de ontwikkelingen behoudt het bestuur zich het recht voor om de 
contributie als het nodig is te verhogen; dit zal in het voorjaar 2022 worden vastgesteld) 

 
5. Bestuursverkiezing: 

Bram Satijn (voorzitter jeugdcommissie) wordt voorgedragen toe te treden tot het bestuur 
van SV Orion 

6. Mededelingen en rondvraag  
7. Sluiting Algemene Leden Vergadering 

 
 

Aanwezig: 

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

Stemgerechtigde leden:  20. 

Met kennisgeving afwezig: Henk van den Broek, John Brits, Ron Reinink, René van Onna, Harry 
Krosenbrink, Peter Zunnenberg, Martijn Nieuwenhuis, Tijs Tummers, Michiel Kompier. 

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.  

 

De agenda voor de ALV 2021 wordt conform vastgesteld. 



 

2: Notulen algemene ledenvergadering 18 december 2020 

Behoudens opmerking Ad Frik, geen verdere opmerkingen m.b.t. de notulen en deze worden conform 
vastgesteld.  

 

3. Jaarverslag van de Voorzitter 

Allen een heel hartelijk welkom op deze ALV van ons Orion. 

 

We zijn opnieuw in een situatie beland als club waarvan we vorig jaar dachten dat die uniek zou 
blijven. Helaas is dat niet het geval, ook dit jaar hebben we een Corona lockdown achter de rug en 
kunnen we eindelijk weer beginnen met het oppakken van onze competities. 

 

We hebben een jaar achter de rug waarin we als vereniging voortdurend van incident naar incident 
gingen. Niet alleen Corona vergde een voortdurende aanpassing en flexibiliteit van ons allemaal, 
maar ook de tribune, de kantine en de kleedkamers vielen langzaam letterlijk in duigen. De 
electrische installatie moest worden vervangen, de riolering bleek giga verstopt en moest tot in de 
keuken toe vervangen worden, internet deed het niet meer, de wateraansluiting bleek aan herziening 
toe, de keukenapparatuur moest worden vervangen net als de koffieapparaten, de douches waren te 
vies om nog schoon gemaakt te kunnen worden, de douches moesten worden gerepareerd, de 
Ledverlichting rond de velden viel uit enzovoort, enzovoorts.  

 

Maar op het veld lieten we in ieder geval goede prestaties zien. Zo bleek ons Eerste echt Hoofdklasse 
waardig en staat ons Vrouwenteam in de top van de Eerste klasse en ook O19 doet het geweldig 
goed.  

 

In deze omstandigheden is het niet leuk om bestuurder van een voetbalclub te zijn. En zeker in ons 
kleine bestuur van drie personen was het zo nu en dan afzien. Gelukkig kregen we versterking in de 
persoon van Bram Satijn, de nieuwe voorzitter van ons jeugdbestuur en zijn we op zoek naar 
versterking met nog één of twee nieuwe mensen in ons bestuur. 

 

Op 15 januari wilden we een clubfeest organiseren voor alle senioren als een soort genoegdoening 
voor alle gemiste spelvreugde dit jaar, met vrij eten en ook drank die we als bestuur via SPLITT per 
team zouden zijn gaan sponseren met een bedrag dat je ook na het clubfeest per team in de kantine 
kunt besteden. Helaas moesten we dat ook uitstellen. Een nieuwe datum volgt zo snel we kunnen. 

 

De ALV hebben we uitgesteld naar 28 januari 2022, omdat we toch hoopten dat we elkaar dan ook 
fysiek en in levenden lijve zouden kunnen zien en spreken. Gelukkig kan dat nu ook weer. 

 

Wat hartverwarmend is, is dat we sinds de herfst zien dat ons systeem van inzet van iedereen in de 
bardienst en als scanner bij de ingang van het clubhuis en bij de Jopie-diensten op zaterdag redelijk 
blijkt te werken. Dat proberen we nog verder te verbeteren dit seizoen.  

 



Ook de Technische Commissie is sinds dit seizoen op sterkte en werkt aan vernieuwing en een 
update van ons Technisch Beleidsplan. Dat is nu vrijwel klaar en zal binnenkort worden 
gepresenteerd (en kan dan via de website gedownload worden). 

We verwierven overigens ook de her certificatie door de KNVB van onze Opleiding en 
Ontwikkelingsplan en daar zijn we zeer trots op. Ons Hoofd jeugdopleiding Anne Duis verdient 
daarvoor met Steven Bartels, lid van de TC alle lof.  

Met de intrapballen en bidons voor alle teams hebben we ook weer wat gedaan om de spirit erin te 
houden.  

 

De jeugd heeft die spirit gelukkig sowieso al. Zij zijn op alle niveaus actief in de trainingen en op 
zaterdag in ieder geval onderling en met vriendschappelijke wedstrijden. Dat doet ons deugd elke 
keer weer als we naar het sportpark gaan.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!  

 

Kijken we naar het resterende deel van dit seizoen en naar het volgende seizoen dan ontkom ik niet 
aan de veronderstelling en constatering dat we alle zeilen bij zullen moeten zetten om enerzijds de 
clubgeest levendig te houden maar ook financieel ons hoofd boven water te kunnen houden. 

 

Om maar met de financiële deur in huis te vallen, voor het seizoen 22/23 ontkomen we niet aan een 
contributieverhoging die gelijke tred houdt met de toenemende inflatie. We zullen in de mei-
vergadering van onze ALV met een voorstel in deze zin komen voor het volgende seizoen. Maar er is 
meer dat we zullen moeten doen. 

 

Willen we een vereniging blijven met een bloeiende jeugdafdeling waar alle teams op goed niveau 
kunnen trainen en spelen, dan zullen we gediplomeerde trainers en coaches moeten weten te vinden 
en hen waar mogelijk ook weten te stimuleren om de betreffende diploma’s (UEFA -A, B of -C ) te 
behalen. Dit nu ook de KNVB steeds strenge eisen stelt voor wat betreft de (jeugd) trainers. Dat kost 
nogal wat.  

 

En ook een vaste fysiotherapeut voor onze selectieteams en de Vrouwen 1 en Heren 1 plus O23 en 
O19-1 zoeken we en willen we aanstellen. Blessures voorkomen in en een goede ontwikkeling van 
onze jeugd en senioren teams is onze ambitie.  

Daarnaast willen we in bepaalde gevallen en onder bepaalde omstandigheden (bij promotiekansen 
bijvoorbeeld) meer kunnen trainen dan 1 of 2 keer per week. Ook dat vergt aanpassingen.  

 

Daarbij komt dat ons veld 2 en het pupillen-veld van een nieuwe non-infill toplaag zullen worden 
voorzien in juli, dus de kwaliteit van onze velden gaat erop vooruit terwijl we daarvoor gelukkig niet 
meer hoeven te betalen aan huur.  

 

Waar we er echt in negatieve zin uitspringen is de sponsoring. We hebben nog steeds geen 
hoofdsponsor voor ons Eerste en evenmin voor ons Eerste Vrouwenteam. We zoeken naar 
mogelijkheden om daar toch echt substantieel verbetering in aan te brengen. Wellicht huren we een 
bureau in dat ons op weg helpt op no cure no pay basis. 

 



Mocht dat wat opleveren dan zou de contributieverhoging minder hoog kunnen zijn. Ook bestuderen 
wij een systeem waarbij we net als bij clubs als Union of Kampong Of Be Quick Groningen een aparte 
contributie gaan vragen van selectiespelers en hun ouders. Daarmee creëer je een tweedeling in de 
club waar we immers tegelijkertijd ook spreken van Gelijke Kansen etc. Dat schuurt en dat beseffen 
we ons als bestuur, maar we zullen ook hier serieus over moeten gaan nadenken. We willen veel en 
u weet… er bestaat geen free lunch helaas.  

 

In ons nieuwe Technisch Beleidsplan leest u onze plannen voor de komende jaren op technisch 
voetbalgebied. Dat gaat over de trainingsaanpak, de beloning van trainers en coaches, de 
jeugdopleiding enzovoorts. We willen een vereniging blijven waar je op hoog niveau kunt blijven 
voetballen van de jeugd tot en met de senioren, maar ook breed recreatief kunt blijven spelen en je 
vermaken met de bal en je team. We willen ‘n club blijven met goede en intensieve betrokkenheid van 
alle leden en voor wat betreft de jeugdleden ook hun ouders. We ontkomen niet aan een steviger 
inzet van alle commissies en doen een beroep op u allen om zich actief in te zetten voor Orion. 
Zonder u lukt het niet.  

 

We hebben sowieso meer mensen nodig voor terreinbeheer doordeweeks. En we kijken naar 
vrijwilligers ook voor de kantine en de keuken. 

En we zitten te springen om nieuwe scheidsrechters. Daar is een structureel tekort aan. Wie wil er nu 
niet echt eens precies weten hoe het met de spelregels zit en daar gestalte aan geven in een zwart 
pak op het veld? Meldt u aan! 

 

Als hoofdbestuur zijn we te klein in omvang; gelukkig krijgen we versterking van Bram Satijn nu maar 
er moeten zeker nog twee bestuursleden bij d.w.z. iemand met in de portefeuille de Sponsortaak en 
iemand met de portefeuille Communicatie en IT, want daar is ook echt een nieuwe impuls nodig 
gegeven de huidige digitale mogelijkheden. 

 

Tenslotte gaan we voor seizoen 22/23 de kleding wederom vervangen. We werken nu 5 jaar met 
Brandsfit en deden dat daarvoor met Kregting en de kledinglijn Jako. Er zijn inmiddels door Paul 
Hendriks en Herwin Vorsthof de nodige stappen gezet en we streven ernaar om in februari de 
beslissing te nemen met welke leverancier we in zee zullen gaan.  

 

En natuurlijk zijn er ook dit jaar diverse jubilarissen. Met behulp van Dré Hugen en Liddy Hoftijzer, die 
al jaren onze ledenadministratie uitmuntend doet, heb ik weer een aantal mensen die we in het 
zonnetje willen zetten.  

 

60 jaar lid zijn Carol Boef, Puck Eliazer en Harm Hermens. Wie kent hen niet!! Puck en Harm in het 
bijzonder bedankt! 

25 jaar lid zijn Niek Goris, Marco Loen (onze aanvoerder van het 1e) en Hans Rühl (nog steeds aan 
de bal in de Old Stars Walking Football). Van harte gefeliciteerd. 

 

We hebben overigens de hulp nodig van iemand die handig is met Excel, want we hadden de 
grootste moeite om dit kleine lijstje met jubilarissen boven water te krijgen. Help!! Want anders wordt 
het volgend jaar erg lastig om een goed overzicht te krijgen en mensen te kunnen bedanken voor hun 
trouw, die dat zeer verdienen!  



Een aantal mensen ontviel ons dit jaar. Ik noem en memoreer Henk Orth en de vrouw van Hans van 
den Ing. Allen speelden en rol in onze vereniging. Wij gedenken hen in dankbaarheid.  

[STILTE MOMENT] 

Dat was mijn verhaal dit jaar. Op naar een 2e seizoenshelft met nieuwe mogelijkheden en kansen, 
knappe overwinningen en mooie wedstrijden! 

 

4. Financieel jaarverslag 2020-2021 

EV licht het Financieel jaarverslag 2020-2021 toe aan de leden. Enkele vragen worden gesteld 
omtrent de kosten inzake de trainers, terreinbeheer , bar etc. EV geeft aan dat de stijging te wijten is 
aan meerdere factoren: onder meer toenemend aantal vrijwilligers met belastingvrije vergoeding en 
het bruteren van de vergoeding van vrijwilligers die boven belastingvrije vergoeding uitkomen. 

 

Verslag KascontroleCie. (Freek Zegger & Lian Roovers) 

De KascontroleCie verklaart dat op grond van de eisen die aan een financiële verslaglegging kunnen 
worden gesteld, de financiën van SV Orion op een zuivere wijze zijn beheerd, én de financiële 
handelingen op een correcte wijze zijn uitgevoerd. Op grond van hun bevindingen verlenen zij de 
penningmeester en het bestuur décharge over de door hen gecontroleerde periode: 2020-2021.  

 

ALV besluit tot goedkeuring van het financieel jaarverslag 2020-2021 en verleent kwijting aan het 
bestuur.  

5. Bestuursverkiezing: 

Bram Satijn (voorzitter jeugdcommissie) wordt voorgedragen toe te treden tot het bestuur van SV 
Orion. ALV besluit tot benoeming van Bram Satijn als bestuurder van SV Orion. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

Ad Frik stelt een vraag omtrent 14 dagen termijn.  Tijdens vergadering is het niet duidelijk wat 
hiermee bedoelt wordt en dit zal nader moeten worden uitgezocht. 

 

7. Sluiting Algemene Leden Vergadering 

TS dankt alle leden van Orion.  

 

 


