Verslag Algemene Ledenvergadering Sportclub Excelsior d.d. 14 november 2001

Aanwezig: volgens presentielijst
Afwezig: Dhr. N. Bauer met kennisgeving

1. Opening
C. van Zanten opent de vergadering. De lage opkomst wordt betreurd.
Een minuut stilte wordt in acht genomen ter nagedachtenis van dhr. Libregts

2. Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november 2000 worden vastgesteld.

3. Mededelingen
Het wangedrag op de velden is volop in de publiciteit en is een speerpunt van de KNVB. Ook S.C.
Excelsior is hierop zeer attent en voert een actief beleid om dit gedrag te beperken.
Het bestuur is op dit moment zeer actief om de renovatie van de kleedkamers, die groot
achterstallig onderhoud hebben, te realiseren. De kleedkamers worden gehuurd van de gemeente.
Nu wordt ook de KNVB ingeschakeld om hierbij druk op de gemeente uit te oefenen.
Het bestuur en de commissie voeren een actief beleid ter preventie van de Legionella bacterie, die
reeds bij een aantal clubs is waargenomen.
Om de bespeelbaarheid van de velden te verhogen zal worden getracht op één van de speelvelden
een “grassmaster” mat te realiseren. De kosten hiervan zijn echter hoog en dit kan derhalve niet
zonder de hulp van de gemeente gerealiseerd worden.
Ter voorbereiding op het honderdjarig bestaan in 2002 is er een commissie gevormd die de
festiviteiten zal vormgeven. Hierin zijn vertegenwoordigd leden van zowel S.C. als S.B.V.

4. Ingekomen stukken
Geen.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2000 – 2001
zie bijlage

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2000 – 2001

Dit is beschikbaar voor de aanwezige leden en wordt toegelicht door de penningmeester.

6. Bestuursverkiezingen
Er zijn geen tegenkandidaten, R. de Hulster wordt herbenoemd voor 3 jaar als secretaris.

7. Huldiging Jubilarissen
Mw. Libregts – van Gulik wordt gehuldigd voor haar 50 – jarig! Lidmaatschap van S.C. Excelsior.

8. Bekrachtiging van het Bestuursreglement “Alcohol in de kantine”
Dit bestuursreglement wordt bekrachtigd.

9. Rondvraag
R. Schotte is van mening dat leden van de S.C. Excelsior op onduidelijke gronden verschillende
zitplaatsen binnen het Stadion toegewezen krijgen. C. van Zanten antwoord dat dit een gevolg is van
de splitsing Sportclub en Stichting Betaald Voetbal en dat hier commerciële belangen aan ten
grondslag liggen.

10. Bestuursmededelingen door de S.B.V. Excelsior
S. Kelder geeft een verdere toelichting op de toewijzing van zitplaatsen voor leden binnen het
stadion in verdere reactie op de vraag van R. Schotte.
S. Kelder geeft een toelichting op de begroting van 5 miljoen gulden en legt uit hoe de financiering
van de bouw van het stadion tot stand is gekomen.
De samenwerking met Feyenoord wordt geprezen.
Tot slot spreekt S. Kelder zijn zorg uit rondom de achterblijvende toeschouwers aantallen en de
toenemende bemoeienis van de fiscus binnen het voetbalbedrijf.

11. Sluiting
C. van Zanten sluit, onder dankzegging aan aanwezigen voor hun komst, de vergadering.

verslag: R. de Hulscher

