Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 1 november 2005
Aanwezig volgens presentielijst:
Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), M.C. Fok (comm.& acc), J.A. van Ast (secr.);
Ereleden: J. Bontenbal, M. Borneman
Leden van verdienste: M.L.A. Beijer-Dirksen, S. Kelder
Leden: G.D. Braams-Vermeer, P. de Kramer, M. Roseval, R. Schotte, R. Stolk, J. van Tilburg, G.J.
Weber, R. van Wijk, D. van Zanten

1.

Opening

Voorzitter Van Zanten heet de aanwezigen van harte welkom.
Enige tijd wordt stilte gehouden ter nagedachtenis aan dhr. Henk van Dodewaard (lid van
verdienste) en Nico Bauer (60 jaar lid).
Verder voegt de voorzitter een punt 6a, vaststelling begroting 2005-2006, aan de agenda toe.

2.

Mededelingen

Ondanks de lage opkomst bij de algemene ledenvergadering kan worden vastgesteld dat het in
algemene lijnen goed gaat met onze vereniging. De voorzitter noemt een aantal ontwikkelingen:
-

de keuze voor de jeugd ten koste van het voormalige eerste standaard-elftal;

-

de successen van de spelers van A1, met de carrière van Luigi Bruins als hoogtepunt;

de mogelijkheden die het kunstgrasveld bieden (zo werden afgelopen augustus maar liefst 47
wedstrijden gespeeld);
-

de verbouwing van de toiletten in de kantine;

de samenwerking met de SBV excelsior, onder meer met betrekking tot de shirtsponsor DSW
en de samenwerking met Feyenoord.

3.

Notulen ALV van 4 november 2004

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2003-2004 wordt zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken

geen

5.

Jaarverslag Secretaris seizoen 2003-2004

Naar aanleiding van dit verslag wordt door de heer Schotte aangegeven dat hij er tegen zou zijn de
koerier niet meer in een papieren versie te verspreiden. De heer Weber geeft aan dat het ook na
invoering van een electronische koerier mogelijk zou moeten blijven een papieren versie te
ontvangen. Van Ast geeft aan dat momenteel een enquête onder de leden is uitgezet over de
beschikbaarheid van internet en de wenselijkheid van een internetversie. De voorzitter voegt
hieraan toe dat advies is gevraagd aan een commissie die zich momenteel over dit vraagstuk buigt,
maar dat nog niet vaststaat wat uiteindelijk het besluit zal zijn.

6.

Jaarverslag Penningmeester seizoen 2003-2004

Van Zanten geeft aan dat hij blij is dat het verlies dat eerder werd geleden zich niet heeft doorgezet
in het seizoen 2003-2004, maar dat een positief saldo van 13.735 kon worden gerealiseerd.
De penningmeester wenst te benadrukken dat de bijdrage die de SBV Excelsior levert essentieel is
voor continuering van de wijze waarop de vereniging momenteel fuctioneert. Daarnaast spelen een
rol:
-

verhoging van de contributie, waarbij ook het wasgeld wordt verdisconteerd;

extra kantineopbrengsten van avondwedstrijden op het kunstgras en het spelen van
jeugdwedstrijden op zondag;
Het jaarverslag 2003 – 2004 wordt vastgesteld.

6a. vaststelling begroting 2005-2006
In de begroting is ervoor gekozen de bijdrage van de SBV expliciet te maken. Ook de begroting 2005
– 2006 wordt vastgesteld.

7.

Vaststelling contributie 2006-2007

De contributie die SC Excelsior vraagt van haar leden is niet hoog in vergelijking tot andere
voetbalverenigingen. Het voorstel van het bestuur is de contributie van de jeugd en de senioren
dichter bij elkaar te brengen, vooral omdat laatstgenoemden veel minder een beroep doen op de
accommodatie. De volgende contributie wordt vastgesteld:
-

niet spelende leden:

120 euro (ongewijzigd)

-

senioren:

-

C/B/A junioren

125 euro (was 115 euro)

-

F/E/D junioren

115 euro (was 105 euro)

8.

verplichte aanschaf kledingpakket

130 euro (ongewijzigd)

Het is gebleken dat het verschaffen van DSW-kleding aan alle jeugdleden met name voor wat betreft
de trainingspakken en tassen veel extra werk met zich meebrengt. Bovendien is het de vraag of de
kleding aan het einde van het seizoen weer in goede staat wordt ingeleverd. Het zou kunnen dat het

gekozen stelsel waarbij een borg wordt geïnd, in de praktijk niet goed werkbaar zal blijken. Een
andere mogelijkheid is een vast bedrag te innen dat overeenstemt met de kosten van de kleding.
Hoewel het bestuur nog geen vastomlijnd voorstel heeft, verzoekt het om de vrijheid dit onderwerp
naar bevind van zaken te regelen. Het verzoek wordt gehonoreerd.

9.

Huldiging jubilarissen

De volgende jubilarissen worden door de voorzitter met de uitreiking van een speldje gehuldigd:

- dhr. Piet de Kramer (50 jaar lid).
Als voetballer heeft Piet er een imposante carrière bij excelsior opzitten. Niet alleen als voetballer
maar zeker ook in de 9 jaar dat hij wedstrijdsecretaris jeugd was, heeft hij daarbij altijd veel voor de
vereniging gedaan. Daarnaast is hij onsterfelijk geworden door de wijze waarop hij het roemruchte
voormalige veteranenelftal in stand wist te houden. Vele keren is dit team rond Henk Schouten, met
o.a. Jacques Roggeveen en Gerard Weber, kampioen geworden. Zowel het gescheld in het veld als
de gezelligheid na afloop zijn inmiddels legendarisch. De voorzitter kan de gouden excelsior-speld
dan ook met trots overhandigen. Opspelden lieten de zenuwen helaas niet toe.

- mw. Truus Braams-Vermeer (60 jaar lid)
Truus kan worden beschouwd als een representant van de ‘echte’ excelsior-familie die gedurende
vele jaren de club zo’n warm thuis maakte. Als echtgenote van de onvergetelijke Nol Braams sr. was
Truus bij de vele activiteiten rond de club present. Ook zoon Nol jr. heeft gedurende vele jaren het
excelsior-belang gediend. Het is voor de voorzitter dan ook een voorrecht een vaas met inscriptie te
mogen overhandigen.

10. Bestuursmededelingen door de SBV Excelsior
Traditiegetrouw bespreekt de heer Kelder van de SBV Excelsior de ontwikkelingen rond de Stichting
Betaald Voetbal Excelsior. Zoals gebruikelijk spreekt hij daarbij zijn bezorgdheid uit over het gebrek
aan vrijwillig kader bij onze vereniging. Er zijn steeds minder seniorleden en de mensen in de
organisatie worden voortdurend ouder. Een belangrijk positief punt is de aanwas van jeugd; waar de
meeste clubs met een grote terugloop te maken hebben hanteert excelsior wachtlijsten.

Met de SBV Excelsior gaat het in het algemeen zonder meer goed. Financieel is de SBV kerngezond,
waarbij de verkoop van enkele spelers een belangrijke bijdrage leverde. Nog steeds is Excelsior door
de Knvb in de hoogste klassen ingedeeld op basis van de financiële betrouwbaarheid en de wijze
waarop de wedstrijden georganiseerd worden. Door het positief financieel resultaat konden enige
reparaties aan de lichtmasten naar voren worden geschoven. Ook werd een aanpassing aan de
tribunes gedaan door staanplaatsen achter de goals te creëren.

Jammer is het dat het aantal toeschouwers bij Excelsior nog steeds erg laag is. (Overigens staat
excelsior hierin niet alleen, bij het uitstekend presterende RKC zaten bij de bekerwedstrijd tegen
Twente 564 betalende toeschouwers). Hoewel naar de oorzaken verschillende onderzoeken zijn
uitgevoerd ligt een oplossing niet in het verschiet. De club heeft een positieve naam, de
accommodatie voldoet aan alle eisen, de prijzen zijn redelijk en het voetbal is zeker niet slecht.
Vermoed wordt echter dat het achterland te gering is, mede gezien de bevolkingssamenstelling van
de omringende wijken. Wel wordt, in samenwerking met de businessclub een aantal acties opgestart
om deze situatie te doorbreken.

Naar aanleiding hiervan vraagt Weber of de toeschouwersaantallen niet laag zijn als gevolg van het
spelen op de vrijdagavond. Volgens Kelder is de vrijdagavond voor de meeste sponsors juist het
meest geschikt; ook liep het aantal overige toeschouwers niet op als in het verleden op een andere
dag werd gespeeld.

Positief is verder het samenwerkingscontract met Feyenoord, dat in Knvb-verband steeds meer als
voorbeeld gaat dienen. Inmiddels wordt gesproken over verlenging voor een nieuwe periode. Verder
is de SBV wel op zoek naar een nieuwe voorzitter, maar haast is hierbij niet geboden. Bestuurlijk
loopt alles momenteel goed en voordat tot opvolging van SBV-voorzitter Bontenbal wordt besloten
moet iedereen er zeker van zijn dat het werkelijk gaat om een kandidaat met een Excelsiorhart.
Iemand ook die de uitstekende samenwerking met de amateurs met hetzelfde elan wil doorzetten.

De voorzitter bevestigt dat ook van de kant van de SC Excelsior het voornemen bestaat de
samenwerking te continueren. Daarbij hoort volgens Kelder ook dat slechts één nieuwjaarsreceptie
wordt gehouden. Besloten wordt dat ook alle amateurs een uitnodiging in de koerier zullen
aantreffen voor de door de SBV-excelsior te organiseren nieuwjaarsreceptie.

11. Rondvraag
geen

12. Sluiting
Van Zanten dankt de (weinige) aanwezigen en in het bijzonder de twee ereleden, voor hun komst,
en sluit de vergadering met het aanbieden van een drankje en een stukje kaas/worst.
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