
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote opkomst 
jaarvergadering 
Op 2 april jl. is er zoals jaarlijks in 

Muziektheater de ontmoeting de 

jaarvergadering gehouden. Als bestuur 

zijn wij heel erg prettig verrast door de 

grote opkomst! Het was gezellig 

Bijeenkomen na de presentatie waarin 

de resultaten en nieuws van het 

afgelopen sportseizoen zijn door 

genomen.  

Een onderdeel van de vergadering is 

het vaststellen van de contributie.  

Aangezien dit het laatste jaar is dat wij 

nog kortingen krijgen voor het huren van 

de sporthallen, en wij vanaf volgend jaar 

volledige Rotterdam tarieven moeten 

gaan betalen, is in de vergadering 

gestemd over de contributieverhoging 

van de recreatie gym, welke gelijk is 

getrokken aan alle andere sportgroepen 

die per kwartaal nu EUR. 38,00 bedragen. 

Zo hopen wij voor de toekomst klaar te 

zijn. De huurprijzen zijn voor ons in 5 jaar tijd 

met  300% gestegen. Als referentie, in 

Rotterdam sport men gemiddeld vanaf 

EUR. 45,00 per kwartaal.  

Nieuwsbrief        

Het bestuur en de leiding is in de ban 

van de lentekriebels. Er zijn een hoop 

leuke activiteiten in aantocht waar we 

met z’n allen heel veel zin in hebben. 

We beginnen met onze jeugdbijdrage 

aan de Avondvierdaagse en gaan 

door naar de jaarlijkse 

Clubkampioenschappen in onze 

sporthal De Rozenburcht op 15 juni a.s. 

Onze turners en turnsters laten aan 

Lente in de lucht! 

iedereen zien hoe ze zijn gevorderd. 

Voor de wedstrijd hebben de leden 

inschrijfformulieren ontvangen. Dan het 

dansspektakel  de Dansshow op 6 juli in 

theater De Stoep te Spijkenisse. De 

verkoop van kaarten is inmiddels 

gestart, en het loopt storm! Wat leuk 

dat iedereen zo enthousiast is, de 

leden zijn het zeker! De avondvullende 

show waar leden van jong tot oud 

optreden voor iedereen toegankelijk, 

zegt het voort. 

 Groeten, namens het Bestuur. 

Een vereniging ben je 

met elkaar! 

 

‘Bewegen is ons doel, 

onze leden zijn onze 

missie.'  

 

Uitgave Mei 2019 

Agenda : 

22 mei Avondvierdaagse  

15 juni OW Clubdag Excelsior in 

MFC Rozenburcht 

30 juni doorloop show in MFC 

van 12.00-15.00 uur. 

6 juli Dansshow Theater de Stoep 

13 juli Springwedstrijd Selectie en 

recreatie Dukdalf Brielle 

14 september Start verkoop grote 

Clubactie ! 

21 september Excelsior Open 

Springwedstijd MFC. 
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De voorbereidingen van de show 

zijn in volle gang, en graag 

informeren wij u over de organisatie 

en het plan. Zoals in de brieven is 

vermeld hebben wij een doorloop 

op 30 juni waar wij de show een 

keer oefenen met de kinderen, 

zodat ze alvast een beetje weten 

waar ze moeten staan in de dans, 

wanneer ze aan de beurt zijn en 

nog even alle puntjes op de “i” 

zetten. Vooral voor de kleinere 

kinderen geeft dit wat houvast. Zo’n 

optreden in een echt theater met 

een echt podium vinden de 

kinderen geweldig. Licht, geluid en 

spot aan! Uw kinderen worden ook 

in het theater en achter de 

schermen volledig door ons als 

organisatie en hulpmoeders 

ondersteunt en kunnen veilig 

deelnemen aan de show. Naast 

optredens in Rozenburg zelf, is dit 

Dansshow 6 juli a.s.  

Kort nieuwsoverzicht 

 

Onze jubilarissen zijn gehuldigd na de 

jaarvergadering.  

Een show waar kaarten voor 

verkocht worden. Als lid bent van 

de vereniging, en je wilt zelf kijken 

dan is 1 ledenkaartje verkrijgbaar 

met een korting van 50%. In de flyer 

hieronder staan de tarieven en 

kaartsoorten vermeld. Van de 

opbrengst van de kaartverkoop 

organiseren wij de show, en de 

vereniging betaalt een groot deel 

vanuit het geplande budget. 

Aankopen van nieuwe leuke 

kleding voor de dansers, 

accessoires, make-up ed. Er is ’s 

middags op 6 juli een generale 

repetitie om op het echte podium 

te oefenen, de kleinsten onder ons 

komen na hun middagslaap of het 

avondeten en hoeven dus niet 

aanwezig te zijn bij de generale 

repetitie. Zo zijn ze uitgerust voor 

hun spannende optreden! De show 

begint om 19.00 uur.   

kaartverkoop.excelsior@gmail.com 

Wist u dat: 

U ons secretariaat kunt benaderen via: 

secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com 

Wij zoeken naar nog meer mensen die in het bestuur 

willen meedenken en ons kunnen helpen met het 

organiseren en uitvoeren van activiteiten? 

Wij u graag ondersteunen als u zelf een ideeën heeft 

om iets leuks te gaan doen met uw sportgroep? 

Wij zittend gymnastiek een 2e uur zijn gestart in 

Residence Roosenburgh? 

Bij externe wedstijden van de dans of gym 

inschrijfkosten gerekend worden op deel te nemen? 

Gemiddelde bedragen van EUR. 6.00 - EUR. 8.00, 

soms per toestel of per show? 

Wij een danskleding depot hebben met opslag van 

kleding die wij als vereniging beschikbaar stellen? 

Wij zoeken naar alternatieven voor goedkopere 

turnkleding in clubkleuren? 

Wij uw mening waarderen en graag uw ideeën 

ontvangen?  

Wij na ruim 70 jaar nog steeds met plezier de sport 

voor u of uw kind organiseren? 
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Favoriete mop voor 

 onze kinderen: 

 

Een vogel zegt tegen een koe in 

de wei: ‘In mei legt elke vogel 

een ei.’  

Antwoordt de koe: ‘Wat saai, ik 

leg elke dag een vlaai.’ 

 

Nee, je krijgt gewoon een 

kalkoen, net zoals iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dit jaar is het ons niet gelukt om een 

geschikte betaalbare kamp locatie te 

boeken. Daardoor richten wij ons nu op 

het kamp van 2020 wat zal plaatsvinden 

op de vertrouwde locatie in Pijnacker 

volgend jaar juni. 

  

 

 

 

Kamp 2020 

Wij danken een ieder voor het inschrijven 

voor de cadeaumand, en voor het 

kopen van ons zelfgemaakte heerlijke 

gebak. 

 

Ondanks het slechte winderige weer 

hebben onze vrijwilligers zich goed 

ingezet voor de verkoop! Hartelijk dank 

daarvoor. 

Winnares: Mw. A. Weers 

Uitslag Koningsdag loterij! 

 

Excelsior 

Postbus 1394 

3180 AJ Rozenburg 

 

 

 

 

E-mail: 

 secretariaatexcelsiorrzb

@gmail.com 

Website: 

excelsior-rozenburg.nl 

 

 

 

 

 

Heeft u een vraag aan 

de webmaster? 

excelrozen@gmail.com 

 

 

mailto:secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com
mailto:secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com

