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Januari 2019

Beste (ouders van) leden van Excelsior,
Allereerst wensen we jullie allemaal een heel mooi gezond en sportief 2019 toe. Onze
steun gaat uit naar onze zieke en geblesseerde leden, wensen hen beterschap en hopen
hen snel weer in de zaal te mogen begroeten. We zitten alweer op de helft van ons
volleybalseizoen. Tijd voor deze derde nieuwsbrief. Graag houden we jullie op de hoogte
van wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging. De volgende punten komen in deze
brief aan de orde:
Contactpersonen, communicatie en vacatures
Fluitschema jeugd en senioren
Update van de competitie
Sponsorkliks
Stand van zaken onderzoek fusie met Scylla
Oranjefonds collecte
Schoolvolleybaltoernooi
Inhuur Gastland en voorbereiding nieuw seizoen
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Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Excelsior Volleybal

Contactpersonen, communicatie en vacatures
De communicatie binnen de club verloopt een stuk beter.
Er zijn diverse app-groepen gestart. Elk team heeft een
groepsapp, de trainers zitten in een groep en alle
aanvoerders en contactpersonen zitten in de Excelsior
Mededelingenapp. Ook voorzien we onze website
www.excelsiorvolleybal.nl en Facebook regelmatig van
nieuws en foto’s. Zoals de foto’s van het op 27 december
gehouden mixtoernooi. Heb je bijvoorbeeld een leuk
wedstrijdverslag ? Dan mag je dat sturen naar
webmaster@excelsiorvolleybal.nl zodat andere leden
ervan mee kunnen genieten.
De belangrijkste contactpersonen, die je altijd kan benaderen, nog even op een rijtje:
• 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
• Maartje Janssen voor wedstrijdzaken: WedstrijdSecretaris@excelsiorvolleybal.nl
• Maartje Janssen ledenadministratie: LedenAdministratie@excelsiorvolleybal.nl
• Harry Daamen voor materialen: MaterialenCommissie@excelsiorvolleybal.nl
• Marieke Worst voor kleding: KledingCommissie@excelsiorvolleybal.nl
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Er zijn al veel leden actief binnen de vereniging maar er blijft altijd nog genoeg te doen.
Training geven of hand- en spandiensten verrichten bij activiteiten. 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. Voor andere activiteiten graag een
mailtje sturen naar secretaris@excelsiorvolleybal.nl . Ook andere op- of aanmerkingen kun
je sturen naar deze beide emailadressen.
Op dit moment zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter Jeugdcommissie.
Jacqueline blijft zeker actief voor de jeugd maar dan als commissielid. Mocht je interesse
hebben dan graag een mailtje naar onze secretaris.

Fluitschema jeugd en senioren
Het nieuwe fluitschema voor de tweede helft van het seizoen is klaar en is 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!

Update van de competitie
We zitten nu op de helft van het seizoen en hebben de balans opgemaakt wat betreft de
stand in de competitie. We doen het goed!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H1 (oftewel H3 Scylla/Excelsior) staat gedeelde 1ste plek.
D1 staat op een gedeelde 7de plek
D2 staat op een gedeelde 2de plek.
MA is geëindigd op de 4de plek
MB is geëindigd op de 3de plek
JB is geëindigd op de 4de plek
N6-1 is geëindigd op de 5de plek
N6-2 is geëindigd op de 3de plek
N6-3 is geëindigd op de 4de plek
N3-1 is geëindigd op de 3de plek

Helaas hebben we MB voor de tweede helft van het seizoen terug moeten trekken daar er te
weinig speelsters over bleven. Voor de overgebleven speelsters is een goede oplossing
gevonden. Maar goed nieuws, er is wel een MC bijgekomen.

Sponsorkliks
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
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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!

Stand van zaken onderzoek fusie met Scylla
Na de fusie nieuwsbrief in oktober jl. zijn de besturen van beide verenigingen bij elkaar
geweest en hebben wederom een positief gesprek gevoerd. De projectleider en de beide
voorzitters hebben afgelopen maanden nog diverse gesprekken gevoerd. De projectleider is
nu bezig met een conceptvoorstel Fusie, dat de besturen daarna gaan bespreken. Wanneer
we ons er allemaal in kunnen vinden, lassen we in april een extra algemene
ledenvergadering (ALV) in om jullie toestemming te vragen om het traject door te zetten.
Zodra we meer weten horen jullie van ons en wij hopelijk van jullie, want de mening van de
leden is het belangrijkst met betrekking tot dit fusieplan.

Oranjefonds collecte
Om meer inkomsten te genereren gaan we mee doen met een collecte van het Oranjefonds
van 11-15 juni. We dragen daarmee bij aan een land met meer sociaal contact en
betrokkenheid en niet onbelangrijk, de helft van de opbrengst gaat naar onze clubkas. Als
iedereen een paar straten kan lopen, kost het weinig moeite en kunnen we een mooi bedrag
binnenhalen. Astrid Rooseboom zal jullie benaderen en uitleggen wat de bedoeling is en in
welke straten we mogen collecteren.

Schoolvolleybaltoernooi
Velen van jullie herinneren het zich wellicht nog dat we ooit
meededen aan het schoolvolleybaltoernooi. Op woensdagmiddag 6
maart gaan we dit weer organiseren in ‘t Gastland. Alle scholen in
de gemeente Rhenen krijgen hiervoor een uitnodiging en de
organisatie is al druk bezig met de voorbereidingen! In de komende
weken zullen we ook gastlessen volleybal geven op verschillende
scholen. Alles om de jeugd in de gemeente Rhenen te interesseren
voor de mooie sport volleybal.

Inhuur Gastland en voorbereiding nieuw seizoen
Elk jaar weer regelen en verdelen alle binnensportverenigingen samen de inhuur van ‘t
Gastland. Er zijn altijd gewilde dagen en uren en om dat zo eerlijk mogelijk te verdelen is het
niet zeker dat we elk jaar weer op dezelfde dagen/uren kunnen sporten. Onze Technische
Commissie doet haar uiterste best om het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Maar
we moeten er rekening mee houden dat er wat kan veranderen vanaf volgend seizoen.
Ook is de Technische Commissie al weer bezig met de inventarisatie voor het nieuwe
seizoen. Voor de vragen aan de spelers (wil je blijven spelen, welk niveau, hoe vaak trainen
etc.) sturen we waarschijnlijk weer een enquête rond. Ook komen er gesprekken met de
trainers over de invulling komend seizoen.
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