Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 4 november 2004
Aanwezig volgens presentielijst:
Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), M.C. Fok (comm.& acc), J.A. van Ast (secr.);
Ereleden: J. Bontenbal
Leden van verdienste: M.L.A. Beijen-Dirks, S. Kelder
Leden: P. van Linschoten, M. Roseval, J. Ruitenburg, R. Schotte, R. Stolk, J. van Tilburg, P.C. Verloop, D.
van Verre, G.J. Weber, R. van Wijk, J.M.C. Zaaijer D. van Zanten
1. Opening
Voorzitter Van Zanten heet de aanwezigen van harte welkom.
Enige tijd wordt stilte gehouden ter nagedachtenis aan dhr. Nol Braams
2. Mededelingen
In het algemeen kan worden vastgesteld dat het goed gaat met onze vereniging. Diverse
ontwikkelingen speelden hierbij een positieve rol:
- de aanleg van een kunstgrasveld door de gemeente, waardoor in de avonden
wedstrijden bij kunstlicht kunnen worden gespeeld
- de introductie van de Champions League, onze interne competitie voor F-spelertjes
met finale in het SBV-stadion,
- het beleid om de normen binnen de vereniging in stand te houden;
- de wijze waarop John van Tilburg zijn taak uitoefent,
3. Notulen ALV van 23 oktober 2003
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2003 wordt na correctie van de datum
vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
Dhr. R. Schotte vraagt om herinvoering van de nieuwjaarsreceptie; zijn verzoek wordt ingewilligd
door 2 januari 2005 van 15.00 – 17.00 uur hiervoor onze kantine open te stellen. Met nadruk zal
de aankondiging in de koerier worden vermeld.
Dhr. Van Ruitenburg vraagt zich af hoe de aansluiting tussen de jeugd en de senioren kan worden
verbeterd. Van Zanten geeft aan dat het niveauverschil te groot is voor de A-jeugd om zich aan te
sluiten bij de senioren. Daarnaast stoppen veel jeugdleden voordat ze senior worden. Van Ast
voegt hieraan toe dat momenteel enige jeugdleden vanwege het ontbreken van een A2 elftal zijn
uitgenodigd bij de senioren te komen voetballen. Nadat aan het begin van het seizoen een viertal
spelers begon, zijn op één uitzondering na al deze spelers inmiddels toch opgestapt.
5. Jaarverslag Secretaris 2003-2004
Zie bijlage, geen opmerkingen
6. Jaarverslag Penningmeester 2003-2004
In zijn verslag aan de hand van de jaarrekening spreekt Van Zanten de verwachting uit dat
afgelopen seizoen het laatste wordt waarin nog verlies (16.000 euro) werd geleden. Deze
verwachting is met name gebaseerd op:
- verhoging van de contributie, waarbij ook het wasgeld wordt verdisconteerd;

extra kantineopbrengsten van avondwedstrijden op het kunstgras en het spelen van
jeugdwedstrijden op zondag;
- de nieuwe reclameborden aktie op het kunstgrasveld;
- de halvering van de lasten van de lening bij de St. Volkskracht vanwege gedeeltelijke
kwijtschelding (met dank aan dhr. Kelder voor zijn bemiddeling);
Niettemin heeft de economische teruggang zich ook bij onze vereniging gemanifesteerd, onder
andere in lagere reclame-inkomsten en hogere vergoedingen voor de huur van de accommodatie.
Uitgaven die de komende tijd kunnen worden verwacht zijn:
- nieuwe tenues;
- wasmachines die tegen hun afschrijftermijn aan lopen;
- verbouwing van de wc’s van de kantine.
-

Bontenbal heeft een vraag over de sterk toegenomen huisvestingskosten; Van Zanten legt uit dat
dit te wijten is aan het feit dat de SBV Excelsior hier voorheen een deel van betaalde. Ook vraagt
hij zich af waarom de contributieverhoging niet op de agenda stond. Van Zanten noemt
omstandigheden die ertoe leidden dat de agenda te laat gepubliceerd werd, waardoor besloten is
dit onderwerp ter plekke in de jaarvergadering te bespreken.
Scholte vraagt zich af of nog geld is binnengekomen voor het deel van de opleiding dat Robin
van Persie bij SC Excelsior heeft genoten. Van Zanten geeft aan dat dit slechts om een gering
bedrag zou gaan omdat Van Persie steeds in de hoogste jeugdelftallen speelde. Voor de
organisatie hiervan verkrijgt de SC Excelsior reeds inkomsten. Veel belangrijker is echter dat de
introductie van een claimcultuur binnen Excelsior niet in het voordeel van de jeugd- en
amateurafdeling zou uitwerken.
Het jaarverslag 2003 - 2004, alsmede de begroting 2004 – 2005 worden vastgesteld.
7. Huldiging jubilarissen
De volgende jubilarissen worden door de voorzitter met de uitreiking van een speldje gehuldigd:
- dhr. Piet van Linschoten (25 jaar lid). Piet heeft een groot Excelsiorhart en is al vele jaren actief
bij Excelsior, met name in de biljartclub en bij het kaarten. Voorheen was Piet ook secretaris van
de toernooicommissie.
- dhr. Ronald Schotte (25 jaar lid). Ook Ronald is nog steeds actief is met kaarten en biljarten. Hij
volgt het beleid vanuit een kritische maar cionstructieve opstelling en daaruit blijkt dat ook hij een
echte Excelsiorman is. Dit blijkt ook uit het feit dat hij vroeger achter de bar hiep bij de SBV, en
verschillende taken deed voor de jeugd.
- dhr. Koos Zaaijer (25 jaar lid). Als laatste van het driemanschap dat mede het kaarten en
biljarten in stand houdt, kan ook van Koos worden geconstateerd dat Excelsior een belangrijke
plaats in zijn hart inneemt. We hopen dat hij, nu zijn gezondheid weer de goede kant opgaat, nog
veel van Excelsior en de vereniging zal kunne genieten.
- dhr. Dick van Verre (25 jaar lid). Dick heeft zich in de 25 jaar dat hij nu lid is eveneens op
diverse manieren ingezet voor Excelsior. Zo was hij betrokken bij diverse jeugdactiviteiten.
- dhr. Gerard Weber is maar liefst 50 jaar lid, tegenwoordig een bijzondere gebeurtenis voor onze
vereniging! Gerard is van alle jubilarissen de enige die nog actief voetbalt en bovendien de
training verzorgd voor de senioren. Na als rechtsbuiten bij de professionals en later als trainer
van de hoogste klassen amateurs furore te hebben gemaakt, is zijn inzet in het derde elftal nog
steeds ongeëvenaard en op de zondagen al van grote afstand te horen. Zijn eerst lintje heeft
Gerard Weber nooit ontvangen omdat trainingsverplichtingen voor gingen, maar dit keer laat hij
het gouden speldje toch met trots op zijn trui prikken!.

8. Bestuursmededelingen door de SBV Excelsior
De heer Kelder van de SBV Excelsior spreekt opnieuw zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan
vrijwillig kader bij onze vereniging. Hoe zou het er over 5 jaar bij staan als de huidige vrijwilligers
nog verder zouden zijn uitgedund?
Met de SBV Excelsior gaat het in het algemeen en naar omstandigheden, en zeker in vergelijking
met andere betaald voetbalorganisaties, zonder meer goed. Financieel is de SBV gezond en
afgelopen seizoen werd op een haartje na de promotie gemist. De kampioenswedstrijd tegen
VVV werd door een grote schare Excelsiorfans bezocht en ook in de nacompetitie was er veel
belangstelling. De SBV wist in een tijd waarin veel clubs in de problemen zijn gekomen, op een
begroting van 3,3 mln euro een klein positief netto resultaat te behalen. Dit werd bereikt ondanks
dat de economische teruggang zich manifesteerde in het terugtrekken van 67 sponsors en een
teruggang van 25 reclameborden. Ook is het aantal seizoenkaarten teruggelopen van 150 naar 55
en zijn de hogere opbrengsten van de eredivisie weggevallen. Excelsior is door de Knvb in de
hoogste licentieklasse ingedeeld (C); waarbij niet de toeschouwersaantallen maar de financiële
betrouwbaarheid het belangrijkste criterium is. De bijdrage van feyenoord was hierbij van belang,
maar is beperkt tot de reglementair toegestane 5 spelers. Nog steeds is echter het aantal
toeschouwers bij Excelsior erg laag.. Zorgen zijn er verder over de agressie van
supportersgroepen, dit kostte afgelopen seizoen 50 a 60 duizend euro. Daartegenover staat het
positieve gedrag van de eigen supporters.
9. Rondvraag
geen
10. Sluiting
Van Zanten dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.00 uur met het
aanbieden van een drankje aan de aanwezigen.
JvA/Verslag ALV 2004

