Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 24 oktober 2003
Aanwezig volgens presentielijst:
Bestuur: C.M. van Zanten (vz.), M.C. Fok (comm.& acc),
J.A. van Ast (secr.);
Ereleden: J. Bontenbal, M. Borneman
Leden van verdienste: S. Kelder, A.W. Vandenbos,
C.van Bloppoel, R. Beijer-Dirksen
Leden: D. van Zanten, J. van Tilburg, R. Stolk, R. van Wijk,
P. van Linschoten, R. Schotte, A. den Hertog

1.

Opening

Voorzitter Van Zanten heet de aanwezigen van harte welkom.
Enige tijd wordt stilte gehouden ter nagedachtenis aan de leden D. Seinen, H. Burgmans, J.
Sondermeier, C. Cardinaal.

2.

Mededelingen

Na het moeilijke jaar na het overlijden van Rob van Tilburg is de vereniging weer in beter vaarwater
terecht gekomen na de indiensttreding van John van Tilburg. Het heengaan va Dirk Seinen was
daarentegen weer een nieuwe klap in ons gezicht. De moeilijke beslissing op grond van zowel
financiële als sportieve redenen om het eerste elftal uit de standaardklasse terug te trekken is
gerealiseerd en lijkt vooralsnog aan de doelstelling te voldoen. Voor wat betreft de jeugd zijn de
resultaten goed te noemen, waarbij ook elftallen als B2 en C2 steeds beter presteren. Dit seizoen is
gestart met een eigen interne competitie voor F-spelertjes, de Champions League, met tot op heden
louter positieve reacties. Het aantal van 32 jeugdelftallen is momenteel eigenlijk te hoog voor het
aantal velden en kleedkamers, maar voor wat betreft de velden kan wellicht een oplossing gevonden
worden in de aangekondigde aanleg van een kunstgrasveld door de gemeente. Verder heeft het
bestuur gekozen voor een krachtiger beleid om de normen binnen de vereniging in stand te houden.
Onder meer zijn in dit verband enige speciale ouderavonden georganiseerd.

3.

Notulen ALV van 21 november 2002

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2002 wordt vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken

Geen

5.

Jaarverslag Secretaris

Zie bijlage, geen opmerkingen

6.

Jaarverslag Penningmeester

In zijn jaarverslag gaat de penningmeester in op de economische teruggang die zich ook bij excelsior
laat zien. Verder viel met name de hoogte van de verzekeringspremie voor de opstallen tegen. De
begroting is mede ook door het wegvallen van het eerste standaardelftal lager dan voorgaand
seizoen. Noemenswaardig in dit verband is ook het wegvallen van een grote sponsor, te weten
Buitendijk. Schotte heeft een vraag over de invloed van de contributieverhoging op de hoogte van
de begroting. De contributieverhoging was evenwel reeds vorig seizoen geëffectueerd. Het
jaarverslag alsmede de begroting 2003 – 2004 worden vastgesteld.

7.

Bestuursverkiezingen

Na het statutaire aftreden van de heren Van Zanten en Fok vanwege het verstrijken van een termijn
van 3 jaar, vraagt de tijdelijk voorzitter Van Ast om toestemming de heer Van Zanten tot Lid van
Verdienste te benoemen. Na instemming van de vergadering volgt herbenoeming van de heren Fok
en Van Zanten voor een periode van 3 jaar.

8.

Huldiging jubilarissen

De volgende jubilarissen worden gehuldigd:
Mw. Riet Beijer-Dirks 25 jaar lid
Dhr. Arie den Hertog 60 jaar lid, een wel heel bijzondere gebeurtenis!

9.

Bestuursmededelingen door de SBV Excelsior

De heer Kelder van de SBV Excelsior spreekt zijn bezorgdheid uit over de situatie waarin de
vereniging momenteel verkeert. Nadat in het verleden de professionele tak een financieel blok aan
het been was van de amateurs, lijkt inmiddels het omgekeerde het geval. De SBV wist in deze
moeilijke tijden waarin veel clubs in de problemen zijn gekomen, zonder gemeentesubsidie zelfs een
netto resultaat van 10.000 euro te behalen. De bijdrage van feyenoord was hierbij van belang, maar
werd niettemin beperkt tot de reglementair toegestane 5 spelers. De jeugdopleiding kost ongeveer
92.000 euro, de veiligheidmaatregelen (stewards e.d.) kosten ongeveer 10.000 euro (en 40.000 euro
in de eredivisie). Daartegenover staat een gering aantal toeschouwers; het dieptepunt in het seizoen
eredivisie, de wedstrijd tegen Roda JC, werd bezocht door 370 betalende bezoekers. Opmerkelijk is
ook dat 75 % van de bezoekers van buiten de Rotterdamse regio komt.
Verder constateert Kelder onder meer een gebrek aan vrijwillig kader bij de sportclub; vandaar als
uiting van dank een bloemetje aan de herbenoemde bestuursleden. Op vragen van Schotte wordt
aangegeven dat de wc-faciliteiten worden verbeterd, dat de lange termijn met shirtsponsor Stad
Rotterdam nog onzeker is en dat er in beginsel volgend jaar een kunstgrasveld door de gemeenste
wordt aangelegd.

10. Rondvraag
geen

11. Sluiting
Van Zanten dankt de aanwezigen voor hun komst.
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