
 

Augustus 2018 
Beste (ouders van) leden van Excelsior, 
 
De vakantie is nog niet eens achter ons, maar het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. 
We hebben een aantal belangrijke mededelingen voorafgaand aan de start van het 
seizoen. We willen jullie vragen onderstaand bericht goed te lezen en een aantal zaken 
vast in je agenda te zetten. De volgende punten komen aan de orde: 
- Trainingstijden, trainers, teamindeling en wedstrijden 
- Fluiten CMV-thuiswedstrijden 
- Fluitschema jeugd en senioren 
- ALV op 30 oktober 19.00 – 20.45 
- Contactpersonen en communicatie 
- Sponsoren en Sponsorkliks 
 
Hartelijk bedankt voor de aandacht!  
We hopen samen weer een mooi en sportief volleybaljaar te verzorgen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Excelsior Volleybal 

 

Trainingstijden, trainers, teamindeling en wedstrijden 

In de bijlage vind je een overzichtsdocument met daarbij voor alle teams de teamindeling, 
trainingstijden, trainers en een link naar het voorlopige programma van de wedstrijden. De 
trainingen beginnen op 27 augustus en gaan door t/m 30 mei. De jeugd heeft tijdens de 
schoolvakanties geen trainingen, de heren en damesteams trainen dan wel door.  
 
Je ziet in het schema nog steeds een aantal vraagtekens. Dat aantal vraagtekens is al wel wat 
kleiner geworden en dankzij vele vrijwilligers kunnen we al veel trainingen verzorgen. Mocht 
je nog een uurtje over hebben en willen bijdragen door training te geven of een team te 
coachen, we horen het graag via technischecommissie@excelsiorvolleybal.nl. Ook andere 
op- of aanmerkingen kun je sturen naar dit emailadres. 
 
Vergeet niet alle trainingsdagen en wedstrijden in je agenda te zetten! 
NB: Ieder team heeft een eigen tas met ballen waarvoor het zelf verantwoordelijk is! 
 

Fluiten CMV-thuiswedstrijden   

We organiseren dit seizoen 3 of 4 thuiswedstrijden in ‘t Gastland voor de CMV (6-12) jaar. 
Het is de bedoeling dat de jeugdleden twee ochtenden helpen met fluiten en tellen. We 
houden voor deze jeugdleden een korte instructiebijeenkomst een half uur voor de tweede 
trainingsdonderdag. De wedstrijden starten om 8 uur en zijn ca. 11:30 afgelopen. De 
volgende data zijn al bekend: 
- zaterdag 29 september: JB en MA-leden worden voor deze ochtend ingedeeld. 
- zaterdag 10 november. : MB en MA-leden worden voor deze ochtend ingedeeld.  
   
Deze ochtenden kan je laten meetellen voor je maatschappelijke uren op school, graag je 
briefje in dat geval meenemen en laten afteken bij de wedstrijdtafel. Uiterlijk een week van 
te voren ontvang je via je trainer het wedstrijdschema. We stellen jullie hulp zeer op prijs!  
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Fluitschema jeugd en senioren 

Het fluitschema is nog niet helemaal af. Zodra dit wel af is, komt het beschikbaar op onze 
website: www.excelsiorvolleybal.nl. Zorg dat je onze scheidsrechtercontactpersoon niet te 
veel werk bezorgd en kom gewoon op de momenten dat je ingeroosterd staat. Ruilen kan 
onderling (wel graag de wijziging doorgeven aan Marisa Geurts: geurts_m@hotmail.com). 
Met z’n allen klaren we ook deze klus! 
 

ALV op 30 oktober 19.00 – 20.45 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaats vinden op 30 oktober van 19.00 – 20.45 in 
Sporthal ’t Gastland. We hebben besloten deze vergadering op een trainingsavond te 
plannen om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn. Twee 
belangrijke onderwerpen op de agenda zijn: wijziging contributiegelden en mogelijke fusie 
met volleybalvereniging Scylla uit Wageningen. We vinden het belangrijk de mening van de 
leden te horen en mee te nemen in onze besluitvorming. Dus mis het niet en zet ook deze 
avond vast in je agenda! 
 

Contactpersonen en communicatie 

We willen proberen de communicatie binnen de club te verbeteren. We hebben een aantal 
vaste contactpersonen met wie altijd contact opgenomen kan worden. Dit zijn: 

• Jacqueline van Vliet voor jeugdzaken: jeugdcommissie@excelsiorvolleybal.nl  

• Nynke Hofstra voor TC zaken: technischecommissie@excelsiorvolleybal.nl 

• Anneke Doornbos voor financiële zaken:  penningmeester@excelsiorvolleybal.nl  

• Eddie Bokkers voor algemene zaken: secretaris@excelsiorvolleybal.nl  
 
Kort na de start van het seizoen zullen we ook een WhatsApp groep opzetten met daarin de 
aanvoerders en/of contactouders van alle teams. Deze contactpersonen kunnen informatie 
dan weer binnen de teams verspreiden. We zullen verder de trainers en coaches van de 
teams actief met elkaar in contact brengen om ook die afstemming te verbeteren. 
 

Sponsoren en SponsorKliks 

Excelsior Volleybal is hard op zoek naar sponsoren. Wil jij daarbij helpen? Laat het ons 
weten. We zoeken mensen voor de sponsorcommissie! 
 
Excelsior Volleybal ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels via de 
website SponsorKliks, waaronder bekende winkels als Bol.com, Wehkamp en Booking.com. 
Ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of reserveert via Dinnersite.nl ontvangt 
Excelsior Volleybal daar geld voor. Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook weleens online en 
kan je de vereniging dus direct helpen. En wat fantastisch is: het kost jou geen cent extra! 
 
Vergeet SponsorKliks dus niet! Het concept is heel simpel. Ga vanaf nu altijd via  
www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=7958 naar de webwinkel waar je iets wilt kopen:  
Van al die aankopen wordt een commissie maandelijks aan Excelsior uitbetaald!  
 
We verwachten onze inkomsten zo flink te kunnen laten groeien. Namens Excelsior Volleybal 
alvast heel erg bedankt voor de moeite! 
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