Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 29 oktober 2007
Aanwezig volgens presentielijst:
Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), J.A. van Ast (secr.), M.C. Fok (accomodatie/commerciële
zaken);
Ereleden: J. Bontenbal
Leden van verdienste: M.L.A. Beijer-Dirksen
Werdstrijdsecretarissen: J. Van Tilburg, R. Stolk
Jeugdcommissie: M. Roseval, R. Van Wijk, D. Van Zanten
Leden: H. Bauer, R. Schotte, G.J. Weber

1.

Opening

Voorzitter Van Zanten opent de vergadering om 19.45 uur met een dankwoord voor alle
aanwezigen. Elke dag van de week heeft nadelen, maar vandaag bleek de maandag zeer ongelukkig
gekozen omdat de vaste aanwezigen van de SBV, S. Kelder en J. Bontenbal respectievelijk vanwege
een gemeenteraadsvergadering van Barendrecht en der begeleiding van het tweede elftal niet
aanwezi kunnen zijn. Laatstgenoemde zal overigens proberen later aan te sluiten.
Vervolgens wordt enige tijd stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden leden, Mw. Bauer
(99 jaar) en dhr. v/d Bosch (93 jaar).

2.

Mededelingen

De voorzitter gaat eerst in op de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Dankzij de hulp van de SBV
en de gemeente beschikt we op ons complex inmiddels over een tweede kunstgrasveld. Op zichzelf
wordt dit uiteraard met vreugde begroet, maar de aanleg heeft wel vele hoofdbrekens gekost. Door
allerlei redenen buiten excelsior werd de aanleg steeds verder uitgesteld, zodat geen gebruik kon
worden gemaakt van eerst het hele complex en later het tweede veld. Een schatting gaat uit van een
omzetderving van 25.000,- Euro, met name het schrappen van een aantal toernooien was een
onwelkome zaak. Daarnaast is het geen prettige zaak vier maanden in de troep te zitten.
Een tweede belangrijke mededeling betreft onze hoofdsponsor, de heer A. Veerman, die na een
herseninfarct inmiddels weer zodanig is opgeknapt dat hij afgelopen zaterdag een wedstrijd van het
eerste kon bezoeken. De vereniging is veel dank verschuldigd aan de heer Veerman.
Een derde mededeling betreft het weerzien met trainer faizal Soekhai, die na het oplopen van een
tropische ziekte in Suriname zijn hernieuwd trainerschap met enkjele maanden moest uitstellen. Zijn
tijdelijke vervanger Danny Mulder van Spartaan ’20 deed het overigens uitstekend met een B1 die
momenteel bovenaan staat.

3.

Notulen van de ALV van 14 november 2006

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2005-2006 wordt zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken

Afmeldingen zijn binnengekomen van de heren Kelder, Bontenbal en V/d Spek.
Er zijn twee enigszins slordige schriftelijke stukken binnengekomen van respectievelijk de heer M.
Riesenkamp en M. van Kooten, spelend met het derde elftal en voortkomend uit het eerste elftal dat
aan het einde van vorig seizoen is gestopt. Het verzoek van de heer Riesenkamp betreft het verzoek
voortaan de koerier per e-mail toegezonden te krijgen, dat van de heer Van Kooten de instelling van
een nieuw lid, het zogenaamde trainingslid, die vanwege het niet meespelen in de
competitie een gereduceerde contributie zou hoeven bij te dragen. Dit laatste voorstel zal door het
bestuur worden besproken en beantwoord worden met een beargumenteerd besluit. Hierbij zal
onder meer de verhouding tot de niet-spelende leden en de donateurs aan bod komen alsmede de
consequenties van de niet inschrijving bij de knvb zoals het ontbreken van een verzekering.
Voor wat betreft de verandering naar een electronische koerier die via internet beschikbaar is
gesteld kan worden vastgesteld dat er zeer weinig klachten over zijn binnengekomen. Het levert een
jaarlijkse besparing op van zo’n 10.000 euro op aan porti en drukkosten. Toezending per e-mail zou
veel inspanning opleveren voor wat betreft het adressenbeheer. Veel leden veranderen erg snel van
e-mail en overigens ook van adres en telefoonnummer.

Naar aanleiding van dit punt wordt mede op instigatie van de heer Schotte wel besloten dat de
uitnodiging aan stemgerechtigde leden voor de algemene ledenvergadering van volgend jaar wel per
brief zal geschieden.

5.

Jaarverslag Secretaris seizoen 2006-2007

De secretaris gaat nader in op afgelopen seizoen. Met steun van de wedstrijdsecretaris jeugd, Ron
Stolk, is een verslag opgemaakt dat als bijlage is toegevoegd. Het wordt zonder op- of aanmerkingen
aanvaard. De heer Schotte spreekt zijn waardering over het stuk uit.

6.

Jaarverslag Penningmeester seizoen 2006-2007

De penningmeester geeft in de toelichting op zijn verslag aan dat afgelopen seizoen wederom een
betere financiële positie is verworven. Dat het netto resultaat lager is dan vorig jaar heeft te maken
met een eenmalige afboeking van een vordering van de SBV. In het algemeen is overigens opnieuw
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.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Schotte wordt aangegeven dat de post porto /telefoon
hoger is geworden als gevolg van het toenemende aantal 06 nummers dat gebeld moet worden,
daarnaast heeft onze vereniging een internetaansluiting aangeschaft.

De heer Bauer vraagt naar de oorzaak voor de terugloop in de post huur terreinen. Het betreft hier
de gebouwen waarin extra is geïnvesteerd. De reden hiervoor is dat het hoofd van de afd. Sport en
Recreatie van de gemeente het niet redelijk vond deze post te handhaven omdat eigenlijk ook
sprake was van achterstallig onderhoud. Tenslotte wordt opgemerkt dat door de afnemende
schulden ook de rente aanzienlijk is teruggelopen.
Verder wordt op de begroting een opbrengst geboekt als gevolg van de verkoop van kleding, hier
staat echter ook een uitgave tegenover.
Verder zijn opleidingsvergoedingen verkregen van spelers die bij ons niet in de SBV-teams speelden
maar bij andere clubs (NAC, Sparta, Zwolle, Utrecht) wel een contract kregen.
Het financiële jaarverslag 2006 – 2007 en de begroting 2007-2008 worden vastgesteld.

7.

Vaststelling contributie

De contributie wordt als volgt vastgesteld:
-

Donateurs tot 65 jaar: 85 euro

-

Donateurs boven de 65 jaar: 75 euro

-

Niet-spelende leden: 120 euro

-

Jeugdleden F t/m D: 130 euro

-

Jeugdleden C t/m A: 140 euro

-

Senioren: 140 euro

8.

Huldiging jubilaris

Actief veteraan, 7x7-speler/organisator en bestuurslid Van Ast, tevens voormalig elftalleider en
trainer van het tweede elftal, wordt na een rooskleurig verhaal van de voorzitter een speldje
opgeprikt voor 25 jaar ‘overijverig’ volhouden.

9.

Bestuursmededelingen door de SBV Excelsior

Vanwege de onvrijwillige afwezigheid van de vertegenwoordigers van de SBV gaat de voorzitter al
filosoferend in op een aantal ontwikkelingen bij weer een eredivisiejaar bij onze BVO.

10. Rondvraag
De heer Weber vraagt een gebruiksaanwijzing voor de televisie in de kantine ter beschikking te
hebben omdat nu slechts de heer Van Tilburg weet hoe met deze techniek om te gaan. Aldus wordt
besloten.
Ook een groter tv-scherm wordt als wenselijk gezien.

11. Sluiting
Om 21.00 nodigt de voorzitter de aanwezigen uit een drankje met een nootje te nemen en sluit de
vergadering.

