Rozenburg, 9 januari 2022

Betreft:

Nieuwsbrief Januari

I need you to trust me for now without knowing all the answers.
Geachte ouders, verzorgers, leden,
Allereerst willen wij iedereen de allerbeste wensen meegeven voor 2022 en we hopen dat iedereen
voor zover mogelijk toch fijne feestdagen heeft kunnen vieren in kleine kring.
We hopen en kijken toch nog steeds hoopvol naar de toekomst van onze sportseizoenen.
Deze nieuwsbrief schrijven we toch met enige weemoed. Ons bestuur is wederom ook zelf weer
getroffen met corona, er zijn veel externe mantelzorg taken van bestuursleden en onze leiding heeft
zelf net als alle ouders en verzorgers hun uitdagingen om zaken rond te krijgen binnen de
mogelijkheden. Hierdoor moeten we soms heel snel schakelen wat dan weer de juiste communicatie
ten koste gaat. Deze signalen bereiken ons en vinden wij heel triest en pakken wij zeker op als
verbeterpunten. Echter wij doen steeds opnieuw ons uiterste best om voor iedereen een passende
oplossing te bieden, dit lukt helaas niet altijd en in deze tijden van gedeeltelijke of volledige Lock
down meer niet dan wel. Plannen die worden bedacht om een en ander op te vangen worden achter
ons afgebroken door externe factoren die niet in onze hand zijn.
Wij hebben uw vertrouwen daarvoor nodig, vertrouwen dat wij oprecht met hart en ziel onze tijd
steken in een goed functionerende vereniging die positief en met het hoofd omhoog vooruitkijkt.
Het is heel fijn dat er nu een aantal mensen wel bereid is om ons een handje te helpen in het bestuur
of secretariaat. Deze vrijwilligers worden binnenkort benaderd om de eerste bestuursvergadering bij
te wonen via Teams of live. Vanuit hier gaan we verder werken om de structuur die we wensen te
bereiken verder uit te kunnen rollen. Goed nieuws dus!
Wij zijn nog steeds voornemens een aantal activiteiten door te zetten die we ruimer van tevoren
zullen corresponderen om zo gemiste kansen of lessen te kunnen compenseren.
Zo zal de uitgestelde dansdemo opnieuw gepland gaan worden, denken we aan een colorrun voor de
allerjongsten of een leuke vossenjacht. Proberen we daar waar het weer het toelaat buitenlocaties te
vinden tot we na 14 januari weer een beetje weten waar we aan toe zijn. Er staan nog steeds op het
programma Excelsior kamp 17-19 juni, springwedstrijden 18 juni, en een grote jubileumshow voor
november dit jaar op de agenda.

In de volgende nieuwsbrief zullen we wat toelichting en uitleg geven over het turnen en de nieuwe
meetmethode voor de onderbouw die ten grondslag ligt aan de turnwedstrijden een
meetmomenten. Elk kind krijgt een persoonlijk traject, je kijkt per kind welke stap zij moeten laten
zien per traject per meetmoment. Als ze bijvoorbeeld bezig zijn met een handstand dan wordt er een
stap gekozen die ze bijna beheersen of één waar ze voor moeten oefenen om de handstand beter te
kunnen. Daar komen we later op terug. De meetmomenten van januari zijn uiteraard landelijk al
uitgesteld. Voor meer informatie:
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/nieuw-wedstrijd-enoefenstof-systeem
Hier staat ook een specifieke kop voor sporters en ouders.
In het 2e kwartaal zullen we ook gaan kijken naar de effecten van de contributie vanwege de Lock
down. We moeten eerst aankijken hoe het nu verder gaat na 14 januari.
Wij danken iedereen voor al jullie inzet voor de sport waar we van houden, en houd goede moed, we
komen hier een keer uit, met zijn allen! Laten we veilig en met elkaar het sportseizoen van 2022 een
kans geven.
De leiding zal u informeren over de lessen zoals zij vanaf morgen waar mogelijk weer gepland zijn of
wanneer de eerstvolgende mogelijkheid tot inhalen is.
Ook kunnen we melden dat onze seniorenleiding Daan Dijksma is genomineerd als sportheld als
trainer/coach voor het sportgala 2021 op 4 febr. te Nissewaard. Hierbij van harte gefeliciteerd Daan
met de nominatie!

Verder zijn we als vereniging betrokken bij een voorzitters overleg tussen verschillende verenigingen
die samen met ons gebruik maken van de sporthal de Rozenburcht. Ook andere verenigingen maken
hetzelfde mee als wij maar met elkaar en de ruimte die we elkaar geven spreken we gezamenlijk af
hoe we efficiënt en toch rekening met elkaar houdend zoveel mogelijk lessen te laten doorgaan. Dit
mooie initiatief mogen we trots op zijn! Rozenburgers op zijn sterkst ook al lukt niet alles wat we
bedenken. Met dank aan Indus, Vovero, RBC Sowat en Sport Support Rotterdam.
We gaan ons buigen over de verouderde statuten uit 1999 en zullen in de algemene jaarvergadering
het vernieuwde voorstel die voldoet aan de huidige normen en standaarden ter goedkeur aan de
vergadering presenteren.

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

