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Aanwezig volgens presentielijst:
Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), J.A. van Ast (secr.), M.C. Fok (accomodatie/commerciële
zaken);
Ereleden:
Leden van verdienste: S. Kelder
Werdstrijdsecretarissen: H. Brinkman, J. van Tilburg
Jeugdcommissie: R. van Wijk, D. van Zanten
Leden: H.E.N. Bauer, M. Borsboom, A. den Hertog, P. van Linschoten, J.W. van Merkensteijn, R.
Schotte, E. van der Spek, G.J. Terlouw, D. van Verre, G.J. Weber
Afmelding; J. Bontenbal, R. Beijer, P. van Beek.

1.

Opening

Voorzitter Van Zanten opent de vergadering om 20.04 uur door de aanwezigen hartelijk welkom te
heten.
Vervolgens wordt enige tijd stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden leden.

2.

Mededelingen

Geen

3.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 januari 2010

Worden ongewijzigd vastgesteld. Hulde gaat opnieuw richting verslaglegger. Naar aanleiding van de
notulen wordt geconstateerd dat de letters wel erg klein zijn voor het vergrijzend deel van het
ledenbestand. Besloten wordt dat de concept-notulen voortaan voorafgaand aan de ALV op de
website zullen worden gepubliceerd.

4.

Ingekomen stukken

Geen.

5.

Jaarverslag secretaris seizoen 2009 – 2010

Het schriftelijk verslag over het seizoen 2009-2010 wordt door secretaris Van Ast van een toelichting
voorzien. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen.

6.

Jaarverslag penningmeester seizoen 2009 – 2010

Het schriftelijk verslag over het afgelopen seizoen 2009-2010 wordt door penningmeester Van
Zanten toegelicht. Er is een gering positief netto resultaat behaald. Het verslag wordt goedgekeurd.

7.

Begroting 2010-2011

De begroting van het lopende seizoen is opgemaakt met een tekort van 40.000 euro. Doordat de
jeugdopleiding voortaan geheel onder de verantwoordelijkheid van de vereniging Sportclub Excelsior
valt, is er een aantal belangrijke kostenposten bijgekomen, zoals trainers en verzorgers van de
hoogste teams en reiskosten naar uitwedstrijden. Ook de inschrijving van een standaard eerste elftal
in de vierde klasse betekent een kostenverhoging.
Daartegenover staat ook een aantal inkomstenposten, zoals een toename van het aantal leden (5jarigen, 7x7-veteranen, tweede elftal). Hoewel de SBV Excelsior tijdelijk nog een deel van de kosten
van de jeugdopleiding op zich neemt, zal het duidelijk zijn dat de inkomsten omhoog zullen moeten
om de kwaliteit van de opleiding, materialen en accomodatie op peil te houden.

Naar aanleiding van een vraag van Ronald Schotte over een alternatieve manier van vervoer,
namelijk in een aantal kleine busjes in plaats van een grote, wordt toegezegd dat hier naar gekeken
zal worden. Hierbij zal de aandacht onder meer uitgaan naar het regelen van de chauffeurs van de
busjes en de relatie naar bestuursaansprakelijkheid.
Martin Borsboom vraagt zich af wat het scenario wordt als het tekort van 40.000 euro dit jaar niet
wordt goedgemaakt. De penningmeester geeft aan dat het eerste jaar te dragen valt uit de reserves,
maar dat er in dat geval volgend jaar verdere maatregelen in de uitgaven moeten komen.
Halverwege het seizoen wordt overigens door de accounant een tussenbalans opgemaakt. Voor nu
wordt hard door een sponsoradviesgroep gewerkt aan verhoging van de inkomsten. Ook worden
meer activiteiten ingepland zoals familiedag en loterij en is een website gestart waarop sponsors
uitingen kunnen plaatsen. Verder zijn er minder kosten doordat de organisatie van jeugdtoernooien
grotendeels is beëindigd. Borsboom vraag zich af of alle mogelijkheden voor groei zijn onderzocht,
zoals meer senioren, damesvoetbal, G-voetbal etc. De voorzitter geeft aan dat de capaciteit van het
complex en de medwerkers gelimiteerd is, en geeft aan voorlopig al een slag gemaakt te hebben met
de introductie van een 5-jarigencompetitie. De secretaris vult aan dat al geruime tijd wordt getracht
meer senioren aan te trekken, maar dat de belangstelling daarvoor gering is. Bovendien leveren
seniorenelftallen gemiddeld gesproken meer geweldsproblemen op en zijn er beperkingen bij de
huidige staf. Ook voor de introductie van 7x7-voetbal op de zondagmorgen is geen belangstelling.

8.

Sponsorbeleid

Het aanwezige lid van de sponsoradviesgroep Wim van Merkensteijn licht een folder toe waarin
systematisch alle sponsormogelijkheden binnen de club staan vermeld. Voor iedere sponsor, van
klein (club van 50 euro) tot groot (stadionwand 5.000 euro) is het mogelijk iets te doen voor de
vereniging. Het is de bedoeling in de komende weken rechtstreeks contact op te nemen met
potentiële kandidaten voor sponsoring.

9.

Lancering nieuwe website sc excelsior (www.scexcelsior.nl)

De secretaris presenteert de verschillende menu’s en mogelijkheden van de nieuwe, in
samenwerking met de Perfect DM groep ontwikkelde, website. Tot hun eigen verbazing zien enkele
aanwezigen dat zij al in aantrekkelijke poses op de website zijn te bewonderen.

10. Bestuursmededelingen door de S.B.V. Excelsior
Lid van verdienste Simon Kelder heeft verstek moeten laten gaan bij de wedstrijd van het tweede
team van Feyenoord/Excelsior om vandaag aanwezig te kunnen zijn, maar dat doet hij met plezier.
In het algemeen is er niet veel te vertellen over het wel en wee van de SBV dat niet al uitgebreid in
de kranten heeft gestaan. Sportief gaat het goed, financieel veel minder. Met name de financiële
degradatie naar categorie 1 brengt uitgebreide verplichtingen naar de Knvb met zich mee. Na drie
jaar moeten we weer uit categorie 1 zijn, om niet de kans te lopen de licensie te verliezen. De
achteruitgang is vooral het gevolg geweest van de hoge kosten die promotie naar de eredivisie met
zich meebrengt, in combinatie met teruggelopen televisiegelden en het wegvallen van een aantal
sponsors als gevolg van de recessie. De zoektocht om te kunnen overleven heeft onder meer geleid
tot meer maatschappelijke activiteiten. Overwogen is het stadion te verkopen, maar door het
wegvallen van de zeggenschap zou dat betekenen dat de gemeente te zeggen zou krijgen waar, en
met wie, Excelsior in de toekomst moeten gaan spelen. Verder heeft ook de organisatie van de club
veel aandacht; Ferry de Haan en Wouter Gudde zijn inmiddels twee jonge krachten die de club een
vernieuwingsimpuls geven. Op termijn ziet de situatie er naar de vaste overtuiging van Kelder zonder
meer gunstig uit.

Verder is de hulp van Robin van Persie ook vermeldingswaardig. Zijn beeltenis mag worden gebruikt
bij allerlei activiteiten en bovendien doet hij een jaarlijkse schenking in natura via zijn
kledingspronsor Adidas aan de jeugdopleiding. Het bestuur zal zich beraden in hoeverre deze steun
kan bijdragen aan de vermindering van het begrotingstekort. Bijvoorbeeld door de aanschaf van
kleding, ballen en sinterklaas-presentjes etc.

11. Rondvraag
Ronald Schotte vraagt zich af of de voorzitter van de SBV Excelsior, Nico Janssens, ook lid is van onze
vereniging. Het antwoord hierop is negatief.

De tweede vraagsteller, Piet van Linschoten, heeft eveneens een belangrijke vraag. Na een korte
inleiding blijkt het precies dezelfde vraag te zijn als die van Ronald. Beide heren schijnen elkaar
regelmatig te zijn tegenkomen afgelopen jaar, maar hebben hun ALV-vraag niet in discussie
gebracht. Naar verwachting krijgt Piet volgend jaar de eer als eerste een vraag te stellen...

Wim van Merkensteijn vraagt naar het standpunt van het bestuur ten aanzien van vakantiekampen
voor de jeugd, te organiseren door of voor Excelsior. Het bestuur zal zich hier nader in verdiepen.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met de uitnodiging te komen genieten in Van Tilburgs Kaashoekje.
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