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Betreft:          Nieuwsbrief augustus 
 

 

Geachte ouders, verzorgers, leden, 

We gaan weer starten! 
 
Het nieuwe sport seizoen begint weer vanaf morgen, alle lessen gaan weer volgens rooster van start. 
En er is veel te doen, werk aan de winkel dus. Ons sporthart klopt snel en iedereen heeft er hopelijk 
weer super veel zin in om te gaan bewegen. Wij zullen er met elkaar alles aan doen om het sporten 
zo toegankelijk mogelijk te maken, en vooral veel plezier te hebben bij welke tak van sport we ook 
doen.  
 
Of je nu danst, turnt of beide, je stept, bodyshaped, of seniorensport doet, en ook gezellig met elkaar 
leert te bewegen volgens het nijntje beweeg diploma programma voor de allerkleinste deelnemers, 
we gaan ervoor! 
 
De vereniging gaat weer doen waar we goed in zijn en dat is vooruitgaan en positief blijven kijken 
naar de toekomst en alle activiteiten die we nog willen gaan ontwikkelen. 
 
In de nieuwsbrief willen we graag alvast wat data op een rijtje zetten met activiteiten waar we 
naartoe kunnen werken. Zet het alvast op de agenda! 
Inschrijfformulieren volgen nog, 
 
Turncompetitie (TUCO)wedstrijd data: 
Selectie jongens/meiden 
9 oktober en 6 november (Turnhal Hellevoetsluis) 
 
Recreatie jongens/meiden 
30 oktober en 20 november (Sporthal Geraniumstraat te Spijkenisse) 
 
Dansdemo 
Zondag 21 november (Muziektheater de Ontmoeting) / voor alle dansgroepen van Excelsior incl. 
steps & Aerobics. 
 

Thema: Cozy November 

 
 



Project warm welkom OPROEP:  
 
Voor onze uitdaging om meer leden te werven kunnen wij jullie hulp goed gebruiken! 
Als vereniging willen voor iedereen die wil gaan starten om bij ons te sporten een warm welkom 
aanbieden, want iedereen is welkom bij Excelsior. Dus ben jij diegene die graag een nieuw lid 
wegwijs wil maken hoe e.e.a. bij onze club geregeld is, de spullen te laten zien waarmee wij werken, 
informatie biedt aan ouders en verzorgers, meld je dan aan bij onze leiding. Misschien kun jij zo goed 
bijdragen om iemand zich welkom te laten voelen bij onze club. In dit buddy systeem kunnen 
kinderen over de drempel stappen van een nieuw avontuur. Ook zoeken we enthousiaste ouders die 
in samenwerking met de leiding tijdens geplande proeflessen uitleg willen geven aan andere ouders 
en verzorgers o een zo goed mogelijk beeld te geven van de vereniging. 
 
Wil jij graag een vlog maken voor de vereniging? Meld je dan aan via het secretariaat en met elkaar 
gaan we een leuk project starten om op onze site een vlog te plaatsen met alle locaties, een 
impressie van de activiteiten en lessen te laten zien, wij zijn op zoek naar jou! 
 
Bestuursfuncties: 
We hebben het al vaker aangegeven, en nu we weer wat meer ruimte hebben in de maatregelen, 
zoeken wij nog steeds die enthousiaste kracht die tegen een vrijwilligersvergoeding wil helpen bij het 
secretariaat en het penningmeesterschap, waarbij de penningmeester goed ingewerkt zal worden en 
samenwerkt met de ledenadministratie en het ondersteunende administratiekantoor Kars. Wij horen 
graag van jullie als je geïnteresseerd bent. 
 
Technische Commissie: 
In deze commissie vragen wij mensen met een technische achtergrond om ons te helpen bij het 
onderhouden en repareren van toestellen i.v.m. keuring van de toestellen. Ook advies bij de 
aanschaf van nieuwe of vervangende materialen zoeken wij extra ondersteuning. 
Advies over de beste til techniek, onderdeellijsten, juiste verf toepassing etc. 
 
Proeflessen en open lesdagen 
Iedereen mag bij Excelsior 2 gratis proeflessen volgen. Dus aan allen de oproep om zoveel mogelijk 
vrienden, vriendinnen, familieleden, buren en kennissen eens mee te nemen voor een kijkje bij de 
lessen. Dit geldt voor iedereen! 
 
Ook zullen wij voor de ouders de komende maanden indien mogelijk met de afgesproken richtlijnen 
vaste kijkdagen gaan plannen, welke we zullen melden via de nieuwsbrieven en op de site. 
 
Wij hebben er zin in, jullie ook? 
 
Heeft u nog vragen aan de leiding of het bestuur, laat het ons dan weten via het secretariaat 
mailadres of voor en na de lessen. 
 
 
 
 
  
 
Met vriendelijke groeten, Namens bestuur & leiding  

Excelsior Rozenburg 
secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com 
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