Juli 2019
Beste (ouders van) leden van Excelsior,
Met het Excelsiorfeest op 14 juni sloten we weer een mooi volleybalseizoen af. Het weer
was goed en de organisatie verliep weer vlekkeloos! Dank aan de feestcommissie!
Het was toch wel een enerverend, bijzonder en succesvol seizoen.
Enerverend omdat we helaas afscheid moesten nemen van enkele enthousiaste
vrijwilligers. Nynke en Jorien gaan stoppen met TC-activiteiten, Jacqueline stopt met de
jeugdcommissie en Isa, Romy en Kirstin stoppen met trainen geven. Nogmaals onze
hartelijke dank. Wel fijn dat we afgelopen jaar al nieuwkomers hebben kunnen
verwelkomen zoals Lieke, Erik en Miranda als trainers met ondersteuning van Megan en
Loreen. Wij wensen hen veel succes.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een zeer bevlogen scheidsrechter Hans
van Weelden. Hans heeft jarenlang voor ons gefloten en daarvoor zijn wij hem zeer
erkentelijk. Hans nogmaals dank!
Maar we zijn ook blij dat we een nieuwe penningmeester mogen verwelkomen, Marco
Lavooi. We wensen hem veel succes in deze functie.
Bijzonder was het seizoen omdat we een relatie aangegaan zijn met Scylla door ons H1 als
H3 Scylla-Excelsior de competitie in te laten gaan. Deze date/relatie is succesvol gebleken,
want ze zijn kampioen geworden in de promotieklasse! Van harte gefeliciteerd heren!
Succesvol ook voor dames 2 die een promotie naar de derde klasse heeft afgedwongen.
Komend seizoen speken we dus met twee damesteams in de derde klasse NeVoBo.
Proficiat! Ook de andere senioren en jeugdteams hebben het dit seizoen goed gedaan en
daarvan komt bericht in deze nieuwsbrief.
De volgende punten komen verder in deze brief aan de orde:
Stand van zaken onderzoek fusie
Materialen
Jeugdcommissie
Technische Commissie
Spelregels seizoen 2019-2020
Vrijwilligers
Start seizoen 2019-2020
Oproep: PR talent in the house?
Eindfeest
Met vriendelijke groet,
Marianne Daamen, namens
Het bestuur van Excelsior Volleybal

Stand van zaken onderzoek fusie
De fusie met Scylla uit Wageningen is zeker niet van de baan, maar zal het
komend seizoen nog niet in gaan. We houden jullie op de hoogte.
Tijdens de ALV horen jullie zeker meer.

Materialen
Zoals jullie gezien en of gehoord hebben is er een nieuwe ballenkar. Onze materialenman
heeft aan de betreffende trainers uitgelegd wat de bedoeling is m.b.t. het opruimen van de
ballen. Laten we er met zijn allen ervoor zorgen dat de ballen na afloop weer keurig in de
tassen/kar komen. Na inventarisatie bij de teams blijkt iedereen goed voor zijn teamballen
te zorgen, complimenten! We hebben momenteel 83 ballen! We hebben bij Han Wijnen, de
nieuwe locatiemanager van Optisport, aandacht gevraagd voor de reparatie van de palen en
de telborden.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft komend seizoen de volgende bezetting:
• Voorzitter Jeugdcommissie, aanspreekpunt voor alle vragen mbt jeugd:
Maartje Jansen
• CMV Wedstrijdsecretaris, coördineert de CMV wedstrijddagen en de CMV teams: Petra
Stuijt
• Coördinator CMV, coördineert de instroom en trainingen van de CMV leden:
Miranda Ebbers
• Technische Commissie Jeugd, voor vragen over indeling teams, trainingen en trainers:
Kim van Uitert en Astrid Rooseboom
Voor wie het leuk vindt om (eenmalig) iets te organiseren voor de jeugd (bv een toernooi) of
op een andere manier (actiever) betrokken te zijn bij de vereniging, liggen er altijd taken en
activiteiten. Laat het vooral weten! Dat kan via JeugdCommissie@excelsiorvolleybal.nl

Technische Commissie
Jullie hebben in mei per mail de nieuwe teamindeling en de trainers en trainingstijden door
gekregen. Mochten er nog vragen zijn dan kun je altijd een mailtje sturen naar
technischecommissie@excelsiorvolleybal.nl. De Technische Commissie bestaat nu uit:
• Anneke Doornbos (voorzitter)
• Kim van Uitert
• Astrid Rooseboom
Zij zijn nog op zoek naar versterking, dus het kan zijn dat je hiervoor benaderd wordt.

Spelregels seizoen 2019-2020
In het kader van "Meer spelplezier" voert de NeVoBo vanaf seizoen 20192020 een aantal spelregelwijzigingen door. De belangrijkste
veranderingen voor het nieuwe seizoen vind je hier.
Er is daarnaast voor het seizoen 2019-2020 een nieuw document
opgemaakt met de spelregels voor het Circulatie Mini Volleybal (CMV).
Het document is een verduidelijking van de geldende regels en enkele
kleine aanpassingen/toelichtingen op hoe de regels gehanteerd dienen te
worden. Het vernieuwde document kun je hier vinden.

Vrijwilligers
We hebben gelukkig veel vrijwilligers. Er zitten echter aardig wat verschillen binnen de
teams. Er zijn leden bij die wel 2,3 of 4 taken hebben. Wellicht kunnen we daar iets aan
doen?
Waar zaten al die actieve vrijwilligers nou dit seizoen?
Naast natuurlijk de vele ouders die vrijwilligerswerk doen voor onze vereniging, leveren de
recreanten, heren 2 en het gemengde team ieder één vrijwilliger. In Dames 1 waren drie
actieve leden. Heren 3 Scylla/Excelsior (H3) was met zeven vrijwilligers van zeer grote
waarde voor ons cluppie. Dames 2 spant de kroon. Dat team telt maar liefst acht actieve
vrijwilligers! Bedankt dames!

Start seizoen 2019-2020
De jeugd en cmv starten met trainen in de week van 2 september.
Dus gelijk met de basisscholen.
De senioren starten in de week van 19 augustus. Het kan dan behelpen zijn
omdat de kleedkamers en douches gerenoveerd worden in deze periode.

Oproep: PR talent in the house?
We hebben al een tijdje een nieuwe website en die zit technisch prima in elkaar. Onze
webmaster Kees Bol zorgt ervoor dat alles up-to-date is en werkt. Maar het is ook leuk als de
website er wat aantrekkelijker uitziet. Met mooie foto’s, een overzichtelijke lay-out en met
wat meer actuele berichten. Wie weet loopt er binnen onze vereniging iemand rond die hier
zijn hand niet voor om draait?
Ben je goed in PR/communicatie en zie je het zitten om ons hierover eens wat advies te
geven? Dan maak je ons heel blij 😊 Misschien kan je ons eens een avond tips geven? Of
misschien kan je de make-over van onze website wel als opdracht op school gebruiken?
Klein of groot, het is welkom. Dus PR-talent, meld je bij voorzitter@excelsiorvolleybal.nl

Eindfeest
Op vrijdag 14 juni is het jaarlijkse Excelsior feest gehouden op de Thijmse Berg waar het
weer goed toeven was. We begonnen met het huldigen van de kampioenen en het
bedanken van de vrijwilligers, Romy, Jacqueline en Nynke waar we helaas afscheid van
moeten nemen.
Onze feestcommissie: Dirk Jan, Kim, Marisa en Isa hadden er weer een leuk programma van
gemaakt voor jong en oud. De jeugd had een leuk programma in het bos en gingen daarna
heerlijk zwemmen. De avondgasten waren door de activiteitencommissie in groepjes
verdeeld en kregen diverse spelletjes voorgeschoteld. Onder grote hilariteit was er o.a. een
krachttest! Die werd door Henry van Tuil voor zijn team gewonnen. Er werd weer veel
gelachen en gefeest tijdens muziek van Mark.
We danken de feestcommissie hartelijk voor dit weer heel gezellige feest!

Het bestuur van Excelsior Volleybal wenst
iedereen een fijne, zonnige zomervakantie toe.
Geniet er van allemaal!

