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1.

Opening

Voorzitter Van Zanten opent de vergadering om 20.06 uur met excuses voor de late datum. De
reden hiervoor betreft de onduidelijke situatie rond de samenwerking met Feyenoord, die voor onze
vereniging belangrijke consequenties heeft. Nu hierover meer duidelijkheid is gekomen, werd het
tijd voor de jaarvergadering.
Een woord van dank gaat uit naar allen die de moeite hebben genomen te komen.

Vervolgens wordt enige tijd stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden leden.

2.

Mededelingen

Geen

3.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2008

Worden ongewijzigd vastgesteld. De verslaglegger wordt weer met dank overladen.

4.

Ingekomen stukken

Geen.

5.

Jaarverslag secretaris seizoen 2008 – 2009

Het schriftelijk verslag over het seizoen 2008-2009 wordt door secretaris Van Ast van een toelichting
voorzien. Met uitzondering van de wisseling in het wedstrijdsecretariaat van de jeugd kan in het

algemeen worden gesproken van “business as usual”. Door de aankondiging van de verregaande
samenwerking met Feyenoord wordt het komende seizoen naar verwachting een stuk opwindender.
Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.

6.

Jaarverslag penningmeester seizoen 2008 – 2009

De penningmeester geeft een toelichting op zijn schriftelijk verslag over het afgelopen seizoen 20082009 en kan een gering positief netto resultaat vaststellen. Belangrijke redenen hiervoor waren:
-

een vermindering in toernooigerelateerde uitgaven

-

een toenemende bate door uitbreiding van het 7x7-voetbal

-

een toename van sponsoring door ouders uit de championsleague

Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van een vraag van Borsboom wordt bevestigd dat
de – overigens geringe - opbrengst van de oud papier container naar de jeugdafdeling gaat.

6a

Begroting 2009-2010

De penningmeester voorziet voor het lopende seizoen een vergelijkbaar resutaat als afgelopen
seizoen.

7.

Samenwerking in de Regionale Jeugd Opleiding Feyenoord/Excelsior

De voorzitter schetst de historie rond de plannen van de SBV Excelsior over samenwerking met
Feyenoord. Het bestuur hecht eraan vast te stellen dat zij de verregaande samenwerking in beginsel
als een positieve en noodzakelijke stap beschouwt voor het voortbestaan van excelsior. Niettemin
bestaat onvrede over de wijze waarop dat naar de sportclub is gecommuniceerd. Het voorstel om
alleen met de derde teams (A3, B3, C3 etc ) op Woudestein te gaan spelen is niet acceptabel. Het
zou naar de overtuiging van het bestuur op termijn het einde van de vereniging Excelsior betekenen.
Daarom is uiteindelijk besloten tot het verder gaan als zelfstandige amateurvereniging met een
eigen jeugdopleiding. De teams nemen daarbij – met uitzondering van C2 - de plaats in van de teams
die in het seizoen 2009-2010 onder de naam van de SBV uitkwamen. In feite betekent dit op sportief
vlak dat de samenwerking voor Excelsior vooral een formalisatie is van de al 13 jaar bestaande
praktijk dat de beste jeugdspelers bij Feyenoord gaan voetballen.

Vanuit bestuurlijk oogpunt zijn de gevolgen echter ingrijpend. De vereniging krijgt immers nu de
volledige verantwoordelijkheid voor alle teams. Zo wordt de overgang naar de amateurstatus er een
met verregaande financiële gevolgen. Een aantal personen komt bijvoorbeeld rechtstreeks in dienst
van onze vereniging. De kosten van de trainers, verzorging en de reis (bus)kosten komen volledig
voor rekening van de Sportclub Excelsior. Wel is met de SBV Excelsior een overgangstermijn van 2
jaar overeengekomen, voor een bijdrage aan de bestaande contracten, zodat de financiële
ondersteuning niet al te abrupt zal ophouden. Ook aan de inkomstenkant zijn er gevolgen. Zo is de
vergoeding voor spelers die een contract tekenen bij een andere club nog maar 1.250 euro per
opleidingsjaar, terwijl een profclub 12.500 euro kan eisen.

Het bestuur zal er daarom alles aan moeten doen de voorziene tekorten voor 2010-2011 te
verminderen. Initiatieven tot het aanboren van nieuwe inkomsten zijn geweest:
-

Eigen sponsorbeleid

-

Een eigen website, waarop reclame kan worden verkocht;

Instelling Commissie Verkenning Standaardvoetbal SC Excelsior die moet onderzoeken of een
eigen eerste elftal in een standaardafdeling kan worden ingeschreven
-

Extra reclameborden rond het eerste veld;

Beter benutten van de terreinen, onder meer via seniorenvoetbal en organisatie van
jeugdzondagen;
-

Uitbreiden van het aantal toernooien te organiseren voor/door derden;

-

Contributieverhoging.

Schotte vraagt of het SBV-beleid onze ondergang betekent, oftewel: brengt Kelder de Untergang? De
voorzitter geeft aan dat het alternatief – geen samenwerking – waarschijnlijk nog veel sneller tot een
Untergang had geleid. De signalen vanuit de SBV zijn van dien aard dat de financiële urgentie hier
zeer hoog is (dit bleek ook uit de categorie-indeling door de Knvb die aan het einde van het seizoen
ernstig is verslechterd). Het ontbreekt bij ons bestuur aan inzicht in de financiële situatie bij de SBV.
Van Merkensteijn vraag waarom de nieuwe RJO in Feyenoord-tenue gaat spelen en wanneer de
hoogste kosten worden voorzien. De voorzitter geeft aan dat de sponsor van Feyenoord niet
toestaat dat de RJO in een ander dan het ASR-tenue speelt. DSW hecht hier minder aan. Voor wat
betreft de kosten geeft de penningmeester aan dat die zich per direct voordoen. Over twee jaar
moeten we opnieuw bezien in hoeverre we de huidige hoge opleidingskosten ook zelf kunnen gaan
dragen.
De secretaris heeft hoop op die spelers die niet naar Feyenoord willen, omdat ze bij de goed bekend
staande jeugdopleiding van Excelsior meer perspectief zien. Het kan nooit goed zijn bij de A2 op de
bank te zitten, terwijl bij Excelsior een basisplaats in de hoger spelende A1 lonkt.
Weber vraagt zich af of de coordinator van de amateurs dit in de toekomst pro deo moet gaan doen,
terwijl het huidige hoofd opleiding Van Lochem ervoor wordt betaald. De voorzitter beaamt dit
en wijst ook op het mogelijke kwaliteitsverlies dat hier het gevolg van kan zijn.
Borsboom complimenteert het bestuur voor wat hij een vlucht naar voren noemt. Beter strijdend
ten onder gaan dan een beetje bij de goal blijven hangen. Hoewel de secretaris ernstige
bedenkingen heeft bij de door Borsboom gepropageerde strategie - overigens gebaseerd op
persoonlijke observatie tijdens het veteranenvoetbal - staat buiten kijf dat er een boeiende
toekomst in het verschiet ligt.
De vergadering keurt de beslissingen goed om een zelfstandige jeugdopleiding te starten en een
eigen standaardteam in te schrijven.

8.

Vaststelling contributie seizoen 2010-2011

De contributie wordt als volgt vastgesteld:
-

Donateurs tot 65 jaar: 85 euro

-

Donateurs boven de 65 jaar: 75 euro

-

Niet-spelende leden: 130 euro

-

Niet-spelende leden boven 65 jaar: 120 euro

-

Jongste jeugdleden t/m D: 160 euro

-

Oudste jeugdleden t/m C: 170 euro

-

Senioren: 170 euro

9.

Huldiging Jubilaris

Er is een wel heel bijzondere jubilaris dit keer: Arie den Hertog is maar liefst vijfenzestig jaar lid van
de Sportclub Excelsior! Den Hertog werd lid in het seizoen 1943-1944 en is sindsdien altijd betrokken
gebleven bij de club. Inmiddels speelt zijn kleinzoon in de C2. Aan een einde van zijn lofrede
concludeert de voorzitter dat Arie Den Hertog zonder meer de beste keeper is geweest die Excelsior
ooit gehad heeft.

Dan is er ook dit jaar weer een verrassing. De meerderheid van het bestuur, na raadpleging van de
jeugdcommissie, draagt voor tot lid van verdienste de heer Mels Fok. In zijn lange periode van 25

jaar lidmaatschap heeft Fok diverse functies binnen de vereniging bekleed. Jaren lang heeft hij de
elftalbegeleiding gedaan, onder meer van de teams waar zijn zoon in speelde. Soms waren dat twee
elftallen tegelijk. Hij is jeugdvoorzitter geweest en afgevaardigde voor de sportclub in het bestuur
van de SBV Excelsior. In totaal heeft hij er 12 jaar bestuurslidmaatschap op zitten.

Naar aanleiding van een vraag van Van Merkensteijn wordt ook nog even stilgestaan bij het
veertigjarig lidmaatschap van Gert-Jan Terlouw. Ook zijn verdiensten zijn groot, daar hij al tientallen
jaren de aanvoerder/leider van het veteranenelftal is. Omdat onze vereniging voor het veertigjarig
lidmaatschap geen speldjes kent, is Terlouw in het bijzijn van zijn elftal eerder dit jaar door de
voorzitter in het zonnetje gezet. Hij is het langst spelende lid van Excelsior.

10. Bestuursverkiezingen
Van Ast wordt unaniem herbenoemd voor een periode van drie jaar als (algemeen) secretaris. Het
moet hier wel om een vreselijke klus gaan, want er zijn in het geheel geen tegenkandidaten.

11. Bestuursmededelingen door de S.B.V. Excelsior
De heer Kelder moet helaas verstek laten gaan vanwege gemeenteraadsverplichtingen in
Barendrecht. De voorzitter geeft aan dat uit het bestuursoverleg dat werd gehouden bleek dat de
financiële situatie ernstig is als gevolg van de degradatie naar de Jupiler League en de sterk
teruggelopen televisie-inkomsten. Daarnaast zijn enkele sponsors failliet gegaan.

12. Rondvraag
Van Merkensteijn heeft drie punten:
1. Het jaarverslag zoals dat door de secretaris wordt gemaakt dient meer aandacht te krijgen;
het is belangrijk voor de historie van de sportclub. Welicht zou het een plaatsje kunnen
krijgen op de website
2. Naar aanleiding van de moeilijkheden die hij had met het vinden van de Koerier, stelt hij
voor een eigen website te beginnen;

3. De notulen van afgelopen jaar dienen meegestuurd te worden met de uitnodiging voor de
vergadering; de andere stukken dienen vooraf opvraagbaar te zijn.
Afgesproken wordt de notulen volgend jaar mee te sturen en de stukken bij Van Tilburg ter
beschikking te stellen. Het bestuur heeft zich de vraag over de eigen website ook gesteld en komt
binnenkort met een voorstel.

Van Verre stelt grote vraagtekens bij het Knvb-beleid gericht op Regionale Jeugd Opleidingen (RJO’s);
het gevolg kan worden dat er straks uitsluitend onderling gespeeld wordt. Niettemin lijkt het
verstandig om mee te doen met deze trend.

Borsboom had verwacht dat er meer aandacht zou komen voor de instelling van de CVSE. Hij beveelt
de verkenning naar de steun voor een eerste elftal van harte aan.
Afgesproken wordt dat de verkenning er gaat komen. Voor 1 april dient het advies binnen te zijn.
Naar bevind van zaken kan het bestuur besluiten met een eerste elftal te starten.

13. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering in de hoop op veel steun bij de uitvoering van alle
nieuwe plannen en activiteiten. De kaas staat klaar!
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