
 

Oktober 2019 
Beste (ouders van) leden van Excelsior, 
 
Na deze prachtige zomer waarin eenieder ook hopelijk volop heeft kunnen genieten, zijn 
we alweer begonnen aan ons nieuw volleybalseizoen 2019-2020 en de eerste wedstrijden 
zijn gestart. De teams zijn weer ingedeeld en de trainingen hervat. De Technische 
Commissie heeft wederom hard gewerkt om voor elk team een trainer/coach te vinden en 
dat is zo goed als gelukt. Maar er blijven nog enkele vacatures dus wanneer u zin/tijd heeft 
meldt u zich dan bij de technischecommissie@excelsior.com. Het is ook mooi om te zien 
dat bij incidentele afwezigheid van trainers de trainingen spontaan overgenomen worden 
door andere trainers/spelers. We zijn daar trots op want het bewijst een goede 
verenigingssfeer! Allen hartelijk dank daarvoor.  
 
De volgende punten komen verder in deze brief aan de orde: 
Algemene Ledenvergadering. 
Sponsoring door Autobedrijf de Groot 
Gastland en Materialen 
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Technische Commissie 
De Sport-olympiade 
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Incasso data 
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Stand van zaken onderzoek fusie 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne Daamen, namens  
Het bestuur van Excelsior Volleybal 
 

Algemene Ledenvergadering.  

Woensdag 30 oktober houden we onze jaarlijkse ALV in het Gastland in de bovenzaal om 

20.00 uur. Alle leden en ouders van leden zijn hierbij uitgenodigd. Iedereen heeft de 

agenda voor deze avond ontvangen alsmede de notulen van de ALV 2018. Hopelijk 

kunnen we velen van jullie begroeten op die avond.  

Sponsoring door Autobedrijf de Groot 

Voor het seizoen 2019-2020 mogen we Autobedrijf De Groot verwelkomen als een van de 

sponsors van Excelsior Volleybal, met vestigingen in Rhenen en Veenendaal. Bij 

Autobedrijf De Groot kunt u terecht voor de aankoop of onderhoud van elk automerk. 

Kijk voor meer informatie over dit bedrijf op www.autodegroot.nl. 

Gastland en Materialen 

We doen een oproep aan al onze trainers en spelers om zorg te dragen voor het netjes 

opruimen van onze netten, antennes, telborden en ballen na een training cq wedstrijd. 
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Zorg dat de netten goed opgehangen worden en de ballen in de kar (op slot) gelegd 

worden. We hebben in totaal 84 ballen en daar moeten we het mee kunnen doen. Elk 

team heeft een tas met ballen en er liggen nog voldoende ballen in onze kar waarmee je 

ook kunt trainen! JC heeft geen eigen ballentas want die ballen halen zij voor de 

wedstrijd op in Het Gastland. Han Wijnen, de nieuwe locatiemanager van Optisport, heeft 

aandacht voor de reparatie van de palen en de telborden!  

Trainersbijeenkomst 

Op 10 oktober is er een informatiebijeenkomst geweest met de trainers van de jeugd en 

de trainers van dames 1 en 2. Heidi van Grootheest gaat jonge trainers coachen en waar 

nodig ondersteunen op de trainingsavonden. Verder is er samen besproken hoe een 

goede training op te bouwen, waar aandacht aan te besteden en hoe het afwisselend te 

houden. Het was een nuttige bijeenkomst die we drie keer per jaar gaan houden. 

Grote Clubactie 

In september zijn we gestart met de 

Grote Club Actie. Met deze actie willen 

we zoveel mogelijk geld verdienen voor 

de club. De jeugd is al enkele weken 

druk bezig met het verkopen van loten ook de senioren wordt gevraagd hun steentje bij 

te dragen door zoveel mogelijk loten te (ver)kopen. De aanvoerders van de teams zullen 

hiervoor hopelijk rondgaan bij de senioren. We hebben nog 3 weken de tijd, dus mocht je 

nog meer loten willen verkopen, ga dan snel langs bij je ouders, je buren en natuurlijkje 

familie! Ben je klaar met verkopen? Lever je boekje dan z.s.m. in bij je trainer. Dat kan 

de komende 2 weken, maar ook nog wel na de herfstvakantie. Doe het wel voor 30 

oktober. Is je boekje vol, ben je het kwijt of wil je meer verkopen? Vraag dan nog snel 

een nieuw boekje aan Maartje Jansen of aan je trainer. En vergeet niet: voor elk lot dat 

je (als jeugdlid) verkoopt, krijg je 50 cent. Heel veel succes met de laatste lootjes ;-)  

(Met dank aan Maartje, coördinator van de Grote Clubactie!) 

Technische Commissie 

Helaas gaan we afscheid nemen van ons senioren recreanten team: Dik, Kees, Herman, 

Jan, Hans en Gerard. Het team blijft te klein om gezellig een partijtje te kunnen spleen. 

Vier van deze heren hebben een nieuwe plek gevonden bij De Musketiers in Elst. Wij 

wensen hen nog heel veel volleybalplezier toe en danken hen voor jarenlang trouw 

lidmaatschap. 

De Sport-olympiade 

De SportOlympiade was een erg geslaagde dag. Gert van Burken van de Musketiers, 2 

studenten van de sportklas van Pantarijn, Astrid, Jacqueline en Maartje hebben ca. 100 

kinderen (verdeeld over 4 rondes) volleyballes gegeven. Er is CMV-volleybal gespeeld 

(gooien en vangen) en dat ging erg goed. Gert had alle materialen geregeld en de 

samenwerking was erg positief. Voor herhaling vatbaar volgend jaar! We houden er ook 

nog 50 euro voor de clubkas aan over. 



 

Collecte Oranjefonds 

Dankzij een aantal betrokken dames, moeders en JB-ers hebben we met de collecte voor 

het Oranjefonds bijna 500 euro opgehaald. Hiervan ging de helft naar onze clubkas! 

Leuke anekdote: er stond file in Rhenen op de Spoorbaanweg, een van de wachtende 

bestuurders wilde graag doneren, wat ertoe leidde dat veel andere bestuurders volgden. 

Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen, zonder jullie was het niet gelukt! (En 

speciaal dank voor Astrid die dit heeft gecoördineerd.)  

Incasso data 

We hebben dit jaar de data van de vier incasso’s van de contributie alvast ingepland. 

Deze data zijn (rond): 

• 31 oktober 2019 

• 31 december 2019 

• 29 februari 2020 

• 30 april 2020 

Voor vragen en opmerkingen over de contribtie en incasso’s kan je contact opnemen met 

Marco Lavooi via penningmeester@excelsiorvolleybal.nl  

Stadsquiz Rhenen 

Vrijdag 1 november doet Excelsior Volleybal mee met de stadsquiz Rhenen. Trainers, 

bestuursleden en vrijwilligers zullen hun uiterste best doen om de gestelde opdrachten te 

vervullen. Hopelijk wordt het een succesvolle avond en gaan we er met een geldelijke 

prijs vandoor die van waarde is voor onze clubkas. We wensen dit team veel succes! 

Sponsorkliks 

Het gebeurt iedereen wel eens. Voor je het weet heb je online een bestelling gedaan en 

kom je er daarna pas achter dat je het ook via SponsorKliks had kunnen, nee, had 

moeten doen.Balen. Want daar loopt Excelsior Volleybal weer "gevonden geld" mis! 

Euro's die Excelsior Volleybal goed had kunnen gebruiken. Één van de meest effectieve 

methoden om SponsorKliks niet meer te vergeten is het installeren van de zogenaamde 

SponsorKliks Bestelknoppen.
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Binnen enkele seconden voeg je jouw favoriete webwinkels toe aan je internetbrowser. 

Je hoeft dan in het vervolg niet eerst naar de SponsorKlikspagina van Excelsior Volleybal. 

En zeker nu de piekmaanden eraan zitten te komen met Sinterklaas en Kerst, kan 

Excelsior Volleybal daar financieel enorm van profiteren. Bekijk hier de korte uitlegvideo 

voor Google Chrome En hier voor Firefox 

Stand van zaken onderzoek fusie  

Zoals eerder aangegeven via de nieuwsbrief en tijdens de ALV zijn we verkennende 

gesprekken gestart om te onderzoeken of een samenwerking tussen Scylla (Wageningen) 

en Excelsior Volleybal (Rhenen) zinvol is. Voor de zomervakantie gaven we aan dat de 

voorbereidingen voor een fusie voorlopig 'on hold' waren gezet. Na verdere gesprekken 

zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de voordelen nu niet zo groot zijn dat 

we op korte termijn willen fuseren. De samenwerking met betrekking tot het herenteam 

Scylla/Excelsior H3 wordt voor komend seizoen wel gecontinueerd. Eind van het seizoen 

bekijken we of en hoe we die samenwerking voortzetten. 

Stuur jullie teamfoto in 

Tot slot aan jullie allemaal weer de vraag om te zorgen voor een nieuwe teamfoto voor 

op onze website www.excelsiorvolleybal.nl. Die kan je sturen naar 

webmaster@excelsiorvolleybal.nl  Want dan deze zijn toch wel wat oud, toch? 
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