Rozenburg, 14 december 2020

Betreft:

Corona update – Lock down t/m 19-01-2021

Geachte leden,
Naar aanleiding van de persconferentie van hedenavond zijn er geen uitvoerbare alternatieven die
wij momenteel kunnen bieden aan de vereniging. Wij zullen allemaal de Lock down gaan meemaken
tot 19 januari volgend jaar. (www.rijksoverheid.nl)
Heeft u vragen over contributie(s) richt deze dan aan ons secretariaat, wij denken graag met u mee
als er situaties zijn die individuele aandacht behoeven.
De kerstvakantie is voor ons een tijd om de balansen weer op te maken, materiaal na te zien en
eventuele nieuwe materialen te kunnen aankopen om in de startblokken te staan op het moment
dat we weer van start kunnen en mogen. We blijven moed houden en hopen dat er zoveel mogelijk
mensen gezond blijven.
We hebben heel dankbaar een bedrag van EUR. 1.327,40 mogen ontvangen als opbrengst van de
grote Clubactie 2020. Wij willen alle verkopers en loten kopers heel erg bedanken voor de steun, en
we hopen dat er prijzen zijn gevallen op de verkochte loten. Trekking was 9 december.
De loten verkopers met meer dan 20 loten krijgen nog een certificaat topverkoper, dit volgt nog.
De Sinterklaas kleurplaten actie was heel erg succesvol! Er zijn meer dan honderd prachtige
kleurplaten ingeleverd, en wij kunnen 24 prijzen uitreiken in de leeftijdscategorieën 2 - 13 jaar. De
winnende kleurplaten worden binnenkort geplaatst op de website. De winnaars worden deze week
benaderd door de leiding met het adres waar nu de prijzen afgehaald kunnen worden nu de
sporthallen dicht gaan.
Laten we contact houden in deze Lock down. Wij gaan volgend jaar ons jubileum jaar in, we bestaan
dan 75 jaar! De volgende nieuwsbrief willen wij wijden aan een stuk oud historisch Excelsior.
Via een van onze ereleden hebben wij verhalen en foto’s gekregen die we jullie niet willen
onthouden.
Ook willen wij graag een nieuwe Christmas Angel Challenge lanceren. Maak in deze periode van
verschillende materialen een kerstengel, fotografeer deze en deel het met ons via Facebook of
Instagram. Geef vervolgens jouw engel (de regels in acht nemende) verder aan iemand die een
extraatje verdient deze periode (feestdagen). Deze challenge is geschikt voor alle leeftijden,
van 0-99 jaar. Laat onze engelen de komende maand door de lucht vliegen in Rozenburg.
Wij wensen iedereen fijne en gezonde feestdagen.
Met vriendelijke groeten, Namens bestuur & leiding
Excelsior Rozenburg
secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com

