Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 14 november 2006

Aanwezig volgens presentielijst:
Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), J.A. van Ast (secr.);
Ereleden: J. Bontenbal, M. Borneman
Leden van verdienste: M.L.A. Beijer-Dirksen, S. Kelder
Leden: M. Riesenkamp, R. Schotte, R. Stolk, J. van Tilburg, G.J. Weber, D. van Zanten
(Fysiek) aanwezig volgens waarneming secretaris:
Leden: M. Roseval

1.

Opening

Voorzitter Van Zanten heet de aanwezigen van harte welkom nadat hij wegens files de vergadering
iets later opent dan 19.30 uur.
Enige tijd wordt stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden leden.
Vervolgens besluit de voorzitter agendapunt 8, bestuursmededelingen door de SBV Excelsior,
voorang te verlenen om zo de heer Kelder de mogelijkheid te bieden zich spoedig te mengen in de
gemeentepolitiek van Barendrecht.

2.

Mededelingen

Het bestuurslid voor commerciële zaken en accommodatie de heer Fok kan niet aanwezig zijn omdat
hij in Zuid-Afrika van een zijns inziens welverdiende vakantie geniet.

De voorzitter noemt een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de Sportclub Excelsior:
Goede ontwikkelingen zijn
-

De bouw van een koelcel in de kantine met hulp van de leden van de bussiness club;

-

De aanschaf van professionele wasmachines via een afbetalingsregeling;

-

De aanschaf van een geluidsinstallatie met hulp van sponsor Job 1.2.2

Minder voorspoedig waren:
-

De onregelmatigheden tijden een jeugdwedstrijd , maar waar excelsior weinig aan kon doen;

De te laat aangekondigde overheveling van C-spelers naar feyenoord, die daar vervolgens op de
reservebank komen te zitten.

3.

Notulen van de ALV van 1 november 2005

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2004-2005 wordt zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken

geen

5.

Jaarverslag Secretaris seizoen 2005-2006

De secretaris gaat nader in op het uitstekende seizoen dat al weer enige tijd achter ons ligt. Met
steun van de wedstrijdsecretarissen jeugd en senioren, de respectievelijke heren Van Tilburg en
Stolk is een verslag opgemaakt dat als bijlage is toegevoegd. Het wordt zonder op- of aanmerkingen
aanvaard.

6.

Jaarverslag Penningmeester seizoen 2005-2006

De penningmeester geeft in de toelichting op zijn verslag aan dat afgelopen seizoen buitengewoon
goed is verlopen, met een netto resultaat van 31.799 euro. De inkomsten vanuit de SBV voor de
verkoop van Mounir el Hamdoui hebben hier een belangrijke rol gespeeld. Ook was het aantal
activiteiten in de kantine afgelopen periode uitzonderlijk hoog.
Voor wat betreft de begroting 2006-2007 gelden lagere verwachte kantine opbrengsten. Een
belangrijk voordeel wordt verwacht als gevolg van het afschaffen van de papieren versie van de
koerier. Met medewerking van de SBV kan het wedstrijdprogramma nu worden verspreid via de
website van de SBV. Ook in het algemeen is de steun van het bestuur van de SBV van groot belang
geweest in de kwaliteitsverhoging die in de loop der jaren bij de club excelsior is gerealiseerd.
Het jaarverslag 2005 – 2006 en de begroting 2006-2007 worden vastgesteld.

7.

Bestuursverkiezingen

Aftredend bestuurslid Van Ast wordt na een positief stemadvies van de voorzitter unaniem
herbenoemd als secretaris voor een periode van 3 jaar.

8.

Bestuursmededelingen door de SBV Excelsior

(Dit agendapunt is direct na de opening behandeld.)

De heer Kelder van de SBV Excelsior gaat in op de ontwikkelingen rond de Stichting Betaald Voetbal
Excelsior. Met name het kampioenschap met bijbehorende promotie naar de eredivisie was een
groot hoogtepunt van vorig seizoen. Financieel ging het minder rooskleurig, maar ook dat is

uiteindelijk rondgekomen. In dit verband spelen de financiële problemen waarmee feyenoord te
kampen heeft een belangrijke rol. Het samenwerkingsverband zal wel worden voortgezet, maar ook
excelsior zal daar nu een financiële bijdrage aan moeten leveren. Op nieuwe spelers in de winterstop
wordt bijvoorbeeld niet gerekend.
Bestuurlijk heeft een wijziging plaatsgevonden met de opvolging van voorzitter Jaap Bontenbal door
oud-wethouder van Rotterdam Nico Jansen. Uitdrukkelijk moet hierbij worden vermeld dat Janssen
niet de sparta-fan is waarvoor velen hem houden. Hij was het die de motie indiende waardoor
excelsior het stadion kon realiseren.

Voor wat betreft de accommodatie geldt dat een aantal knelpunten kon worden verbeterd, dit mede
met het oog op de eisen die spelen in de eredivisie stelt. Verder zijn de contacten met deelgemeente
en politie aanzienlijk zijn verbeterd. Zo is verlichting aangebracht op het parkeerterrein en is in de
Kralinger Esch een Cruijff Court aangelegd waar clinics van excelsior worden gerealiseerd. Het
kampioensfeest, waar excelsior van de gemeente een waterkoeler cadeau kreeg, was ook een
succes, al moest de rekening worden gedeeld, wat een kostenpost van 6400,- heeft opgeleverd.
Gelukkig kon een sanctie vanwege de toeschouwers die op het veld kwamen tijdens het behalen van
het kampioenschap worden geseponeerd. De toeschouwers waren afkomstig van feyenoord en
hebben ervoor gezorgd dat het programma van het kampioensfeest in de war werd gegooid.
Overigens is het wel verheugend te zien dat de toeschouwersaantallen eindelijk stijgen; inmiddels
heeft ten opzichte van vorig jaar een verdubbeling opgetreden.
Vanwege het succes van vorig jaar wordt besloten dat ook alle amateurs een uitnodiging in de
koerier zullen aantreffen voor de door de SBV-excelsior te organiseren nieuwjaarsreceptie op 11
januari.

Op een vraag van de heer Schotte naar de slechte situatie bij de toiletten in het stadion antwoordt
de heer Kelder dat dit constant de aandacht heeft. Het grootste probleem is dat de bezoekers er
zo’n troep van maken. Steeds opnieuw worden er voorwerpen in gegooid die tot verstopping leiden.
Het ontstoppen kost erg veel geld.

Op een vraag van de voorzitter hoe in de relatie met feyenoord wordt omgegaan met jeugdspelers
van excelsior antwoord Kelder dat de garantie is gegeven dat alles voortaan in goed overleg zal
plaatsvinden. In elk geval zal niet vlak voor het einde van de overschrijvingstermijn worden besloten
spelers van excelsior over te hevelen.

9.

Rondvraag

De heer Weber, ons oudste spelende lid, vraagt zich af of de aanschaf van een nieuw kunstgrasveld
is tegen te houden. Naar zijn mening is het huidige kunstgrasveld niet goed. De voorzitter meent dat
de ontwikkeling naar meer kunstgras niet valt tegen te houden. Ook de secretaris onderschrijft de
grote nadelen van kunstgras voor de spelers, maar hij ziet ook in dat de voordelen voor de club als
geheel hier ruimschoots tegenop wegen.
De heer Riesenkamp, aanvoerder van het eerste amateurelftal, vraagt zich af wat het bestuur denkt
te gaan doen aan het teruglopende aantal seniorenleden. Hij vraagt zich in dit verband af of niet
meer jeugdleden zouden moeten doorstromen. De voorzitter geeft aan dat het aantal A-spelers
eveneens aanzienlijk is teruggelopen. Vroeger waren er 6 A-teams, nu nog slechts één. Bovendien
waren er vroeger 14 spelers nodig voor een elftal, nu is een groep van 20 spelers nog onvoldoende.
De jongens die nu in de A-1 spelen hebben allemaal een veel te hoog niveau voor de recreatieve
seniorenelftallen. Het bestuur zou graag meer leden verwelkomen, maar het valt niet mee de goede
doelgroep te bereiken. Een aantal keren is getracht een elftal te bouwen van zich individueel
aanmeldende spelers, maar dat is geen succes gebleken. Ook zij die zich als deel van een volledig
elftal aanmeldden, bleken soms een groot risico voor de vereniging. In elk geval zou voor ieder
nieuw team een goede begeleider moeten worden gevonden, maar ook die is niet voor handen.
Tot slot vraagt de heer Van Tilburg zich af of uitgesproken voorstanders van een gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie ook verplicht kunnen worden aldaar aanwezig te zijn. Verschillende aanwezigen
bleken te worstelen met deze vraag, die uiteindelijk ook niet eenduidig kon worden beantwoord.
Met name de heer Schotte wenste zich nadrukkelijk van commentaar te onthouden.

10. Sluiting
Om 20.30 nodigt de voorzitter de aanwezigen uit een drankje met bijbehorend hapje te nemen en
sluit de vergadering.
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