Maart 2019

Beste (ouders van) leden van Excelsior,
Achter de schermen wordt er nog steeds hard gewerkt aan het organiseren van onze
vereniging. Het is niet makkelijk om in deze tijden waarin iedereen het druk heeft met
gezin, werk en ontspanning om voldoende mensen te vinden die samen Excelsior
draaiende kunnen houden. Het is en blijft een gezellige vereniging met vooral jeugdleden.
Dit maakt het extra intensief qua organisatie. Hoe zouden we dit enigszins kunnen
verlichten? Op 15 oktober 2018 is de eerste aankondiging geweest van een mogelijke
samenwerking met Scylla uit Wageningen. Op de ALV van 30 oktober waren alle leden
vóór zo’n onderzoek naar samenwerking en eventueel zelfs een mogelijke fusie. In deze
Nieuwsbrief komen we hierop terug.
De volgende punten komen verder in deze brief aan de orde:
Stand van zaken onderzoek fusie: fusie uitgesteld
Voorzitters Jeugd en Technische Commissie
Oranjefonds collecte
Schoolvolleybaltoernooi
Gastlessen Cuneraschool
Voorwaarden sponsoring
Lessen voor Rhenen Vitaal
Voorbereiding nieuw seizoen: inhuur ’t Gastland en teamindeling
Einde seizoen 2018-2019: 14 juni eindfeest en laatste trainingen
Oproep vrijwilligers
Met vriendelijke groet,
Marianne Daamen, namens
Het bestuur van Excelsior Volleybal

Stand van zaken onderzoek fusie: fusie uitgesteld
De beide voorzitters, Hans Konig van Scylla en Marianne Daamen van Excelsior Volleybal
hebben samen mmv beide besturen en een vertegenwoordiger van de NeVoBo een concept
fusieplan opgesteld. Voor beide verenigingen is er winst te behalen door een fusie. Vooral
voor het vrijwilligerskader zou een fusie een verlichting van de taken geven. Ook biedt een
fusie voor Scylla een mogelijkheid om de herenlijn (zoals nu al gebeurt met Scylla-Excelsior
3) een betere invulling te kunnen geven en voor Excelsior om met name de jeugd meer
trainingsmogelijkheden te bieden.
Zoals jullie wellicht weten is de financiële situatie van Excelsior Volleybal al jaren niet
rooskleurig. We hebben vrijwel geen eigen vermogen en dat is niet prettig besturen.
Enerzijds komt dat door de relatief hoge huur van ’t Gastland, anderzijds generen we naast
contributie ook weinig andere extra inkomsten (ondanks veel acties hierop). Om
verantwoord te besturen zijn wij dus genoodzaakt, fusie of geen fusie, de contributie voor
verschillende teams te verhogen en actiever naar sponsormogelijkheden te kijken. We zullen
op onze volgende ALV met een voorstel komen. De sponsorcommissie is momenteel druk
bezig om te zien welke mogelijkheden er zijn!

Naar aanleiding hiervan hebben wij als bestuur besloten om de eventuele fusie nu nog niet
door te laten gaan. We willen er eerst voor zorgen dat Excelsior financieel gezond is. Dat
vinden we ook richting Scylla zorgvuldiger. De fusie is zeker niet van de baan, maar gaat het
komend seizoen nog niet in. De NeVoBo is akkoord dat we het seizoen 2019-2020 nog met
ons Heren 1 onder de condities van afgelopen seizoen spelen als H3 Scylla-Excelsior.
We houden jullie op de hoogte.

Voorzitters Jeugd en Technische Commissie
Jacqueline van Vliet heeft aangegeven graag in de jeugdcommissie te blijven, maar het
voorzitterschap graag over te dragen aan Maartje Jansen. We danken Jacqueline hartelijk
voor haar bewezen diensten en Maartje wensen we veel succes. Maartje zal ook de
ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat voor ons blijven doen.
Nynke Hofstra stopt helaas voor ons door een verhuizing met haar voorzitterschap
technische commissie. We danken ook Nynke hartelijke voor het vele werk dat ze hieraan
besteed heeft (het indelen van de teams en het vinden van trainers) en wensen haar succes
in haar nieuwe woonplaats. We hebben Anneke Doornbos bereid gevonden om het
voorzitterschap TC voorlopig van haar over te nemen en wensen haar ook veel succes.

Oranjefonds collecte
Om meer inkomsten te genereren gaan we mee doen
met een collecte van het Oranjefonds van 11 tot 15
Juni. We dragen daarmee bij aan een land met meer
contact en betrokkenheid en niet onbelangrijk, de
helft van de opbrengst gaat naar onze clubkas. Als iedereen een paar straten kan lopen dan
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 gecollecteerd mag
worden.

Schoolvolleybaltoernooi
Twee studenten van Het ROC Sport en Beweging in Utrecht hadden het plan om op 6 maart
voor ons een schoolvolleybal toernooi te gaan organiseren. Dit is hen helaas niet gelukt,
maar we hopen het zelf in 2019 alsnog te kunnen doen. Daar hebben we extra hulp bij
nodig. Denk aan begeleiding op de dag zelf of werving op de scholen. Dus als iemand
interesse heeft dan graag een mailtje naar Jeugdcommissie@Excelsiorvollebal.nl.

Gastlessen Cuneraschool
Wat wel gelukt is, zijn de gastlessen volleybal op de Cuneraschool
op 19 en 20 februari. Er hebben zeven trainers van Excelsior 1,5 dag
deze trainingen verzorgd voor de groepen 4 tot met 8 van de school
en dit was een groot succes.
Wij en de kinderen hadden veel lol en we kregen complimenten van
de school voor hoe we het deden!

Voorwaarden sponsoring
Een vereniging kan niet zonder sponsoren en gelukkig zijn er al diverse bedrijven die
Excelsior Volleybal steunen. We hebben twee leden (Bob Bouman en Romy van den Berg)
bereid gevonden om gezamenlijk de sponsorcommissie te vormen. Zij gaan een duidelijke
structuur creëren en natuurlijk meer geld genereren voor onze club. Dit alles kunnen zij niet
zonder jullie hulp! Daarom willen wij jullie vragen om al jullie connecties in het bedrijfsleven
aan te spreken om te kijken of ze wat voor ons kunnen betekenen. Als je een potentiële
sponsor gevonden hebt (of bent 😉), neem dan contact op met Bob en Romy via
sponsorcommissie@excelsiorvolleybal.nl. Zij bekijken dan samen met jou de mogelijkheden.

Lessen voor Rhenen Vitaal
Net als voorgaande jaren hebben we in februari weer met Sportservice Rhenen een aantal lessen georganiseerd voor Rhenen Vitaal.
Rhenen Vitaal is een beweegprogramma voor 55+ers waarbij zij
kennismaken met verschillende sporten en werken aan hun lenigheid,
kracht, uithoudingsvermogen en coördinatie. Zie ook
http://www.sportservice-rhenen.nl/senioren-65/
Altijd mooi om te zien dat volleybal voor alle leeftijden een leuke,
gezellige sport is en blijft!

Voorbereiding nieuw seizoen: inhuur ’t Gastland en teamindeling
De inhuur van ‘t Gastland moet elk jaar weer door alle binnensportverenigingen samen
geregeld en ingevuld worden. Er zijn altijd bepaalde dagen en uren die erg gewild zijn. Om
dat zo eerlijk mogelijk te verdelen is het niet zeker dat we elk jaar weer op dezelfde
dagen/uren geplaatst worden. 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. We houden jullie daarover uiteraard op de hoogte.
Ook gaat de Technische Commissie weer bezig met de teamindeling in het nieuwe seizoen.
Input van de spelers (Wil je blijven spelen, welk niveau etc?) is daarvoor erg belangrijk.
Binnenkort ontvangt iedereen daarom weer een vragenlijst. Ook komen er gesprekken met
de trainers over de invulling komend seizoen.

Einde seizoen 2018-2019: 14 juni eindfeest en laatste trainingen
De tijd vliegt. Het seizoen 2018-2019 is alweer bijna ten einde. Dat sluiten we natuurlijk af
met een leuk eindfeest op vrijdag 14 juni! Dus SAVE THE DATE! Binnenkort horen jullie
meer!
Voor nu is het goed om te weten dat de trainingen doorgaan tot en met 29 mei.
Voor jeugdleden geldt natuurlijk wel dat er in de schoolvakanties niet getraind wordt.

Oproep vrijwilligers
Tot slot zijn we nog steeds op zoek naar leden of ouders die af en toe een handje kunnen
helpen om onze vereniging draaiende te houden. Daarbij valt te denken aan ondersteuning
bij jeugdactiviteiten, ideeën om de website up-to-date te houden etc. Voor langere tijd,
maar ook juist voor één keertje. Mocht je mee willen denken en/of doen dan graag een
mailtje sturen naar secretaris@excelsiorvolleybal.nl . Ook andere op- of aanmerkingen kun
je sturen naar dit mailadres.

