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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: J. Bontenbal
Leden van verdienste: R. Beijer-Dirksen, D. van Zanten-Diethelm
Werdstrijdsecretarissen: H. Brinkman, J. van Tilburg
Jeugdcommissie: R. van Wijk
Leden: H.E.N. Bauer, A. de Jong, P. van Linschoten, R. Schotte, D. van Verre,
Afmeldingen: C. van Bloppoel, M. Borsboom, P. de Bruijne, GJ Terlouw, G. Weber,
Toehoorders: G. van der Wielen.

1. Opening
Voorzitter Van Zanten opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom, maar
in het bijzonder ons Erelid Bontenbal, de Leden van Verdienste Beijer, Van Zanten-Dielthelm en Fok,
de voorzitter van de SBV Excelsior, de heer De Jong, en ook de heer Bauer, die opnieuw de reis
vanuit Zutphen heeft ondernomen. Tenslotte wordt de heer Van der Wielen, ouder van een van onze
leden als toehoorder begroet.

2. Mededelingen

De voorzitter meldt tevreden dat onze vereniging weer partner is in de samenwerking met de SBV
Excelsior en Feyenoord in de Regionale Jeugd Opleiding. Dat Knvb en SBV uiteindelijk wensten mee
te werken aan de nu gevormde constructie, waarbij een deel van de RJO onder de naam RJO FE
Excelsior op Woudestein kan spelen, is vooral een grote verbetering ten opzichte van vorig seizoen
omdat het nu niet meer zo eenvoudig is om jeugdleden bij ons weg te halen. Daarnaast is het prettig
onze grootste talenten weer op Woudestein te zien rondlopen.

Verder meldt de voorzitter dat het interne overleg met de Sponsoradviesgroep is uitgebreid met een
overleg met ouders die gaan meewerken aan de organisatie van de familiedag; het gaat hier om de
BEO-groep (Betrokken Ouders Excelsior).

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 november 2011
Worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
Vader en veteraan Patrick de Bruijne, die ook als vrijwilliger de trainingen van de Champions Leaguegroep ondersteunt, heeft al op 16 september schriftelijk drie gesprekspunten ingebracht.
Onverwacht is hij verhinderd, maar er is kort telefonisch overleg gevoerd met de secretaris.
1. Aantal ouders, grootouders, tantes, ooms, broers, zussen en kinderwagens die de jongste
spelertjes vergezellen in de kleedkamer is te veel voor onze kleine kleedkamers. Nu het
seizoen wat verder gevorderd is, is daar al voldoende verbetering in gebracht.
2. Niveau trainingen van Champions League; ook hier is volgens De Bruijne inmiddels (1000%)
verbetering in gekomen.
3. Verschil in kracht spelertjes in de Champions League. Een aantal 2e jaars spelertjes is zo
groot en sterk dat zij te weinig tegenstand krijgen. Dit is voor hen niet goed en evenmin voor
de tegenstandertjes die ondersteboven gelopen worden. Daarom moeten of de eerstejaars
en tweedejaars spelertjes gesplitst worden of de sterksten ingeschreven met een F-team in
de Knvb-competitie.
Punt 1 en 2 lijken grotendeels opgelost, maar dat de trainingen dit jaar laat op gang kwamen is ook
onderdeel van bestuursoverleg geweest. Als verklaring geldt dat de eerste weken van het seizoen de
trainers van Thorbecke nog niet beschikbaar waren, waardoor geïmproviseerd moest worden met
andere trainiers en dat is helaas niet steeds goed gegaan. Ook het niveau van de E-trainingen staat
overigen onder verscherpt toezicht. Ten aanzien van punt 3 verwoordt de voorzitter het
bestuursstandpunt dat de Champions League er nu juist op gericht is de jeugd en hun ouders de
Excelsior-waarden bij te brengen, in plaats van het ongedisciplineerde gedrag aan te leren dat vaak
in de knvb-competitie plaatsvindt. Verschillen in grootte tussen de spelers wordt juist als positief
ingeschat voor de ontwikkeling. Splitsing in 1e en 2e jaars zou overigens betekenen dat te weinig
teams overblijven voor een gezonde competitie. De voorzitter geeft verder aan dat hij blij is met de
correcte inbreng van De Bruijne in de vergadering. Soms komt kritiek namelijk als gerucht de
bestuurskamer binnen, waarna het lastig is daar een effectief vervolg aan te geven.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2011 – 2012
Secretaris Van Ast voorziet zijn schriftelijk verslag over het seizoen 2011-2012 van een toelichting.
Het is vooral een bijzonder seizoen geweest, door het kampioenschap van de B1. Belangrijk
probleem was de al genoemde ‘vrije uitstroom’ van goede jeugdspelers.

6. Jaarverslag penningmeester seizoen 2011 – 2012
Penningmeester Van Zanten licht zijn schriftelijk financieel verslag over het seizoen 2011-2012 toe.
Van het begrote tekort van 23.000 euro bleef uiteindelijk door de vele inspanningen nog 15.000 Euro
over vanwege noodzakelijke investeringen in computers (Knvb) en beveiliging (camerasysteem). Met
name de inzet van Wim van Merkensteijn, voormalig voorzitter van de Sponsoradviesgroep, heeft
sterk bijgedragen aan de extra inkomsten. De voorzitter wil hem complimenteren omdat hij
nagenoeg in zijn eentje in staat bleek –vooral via het rad van avontuur op de familiedag - zo’n 6.000
Euro netto opbrengst voor de club te genereren. Ook gesponsorde wedstrijdballen, een anonieme
gift, de Club van 50, en het 7x7-voetballen hebben een rol gespeeld bij het terugdringen van het
begrotingstekort.
De rekening wordt goedgekeurd. De Jong wenst toe te voegen dat hij aangenaam verrast is over de
wijze waarop ‘het bestuur zijn zaakjes voor elkaar heeft’.

7. Begroting 2012-2013
Met het nieuwe seizoen heeft een belangrijke verhoging plaatsgevonden van de begroting (van
286.000 naar 317.000 euro). Belangrijkste reden is dat het Excelsior-gedeelte van de RJO nu wordt
meegenomen, waardoor een aantal trainers op onze loonlijst zijn terecht gekomen. Daar staat
tegenover dat ook meer contributie kan worden geïnd. Overigens is ook de bijdrage aan de Knvb
verhoogd, en vervalt de jeugdsportsubsidie (10,- euro) van Sportsupport voor RJO-spelers. Een
interessante inkomensbron is verder de opleidingsvergoeding van 1300 euro per opleidingsjaar
(vanaf E/F). Met grote vrees wordt gewacht op de door de gemeente voor januari 2014
aangekondigde berekening van kostendekkende huur van sportcomplexen. De huidige huur- en
onderhoudsvergoeding van zo’n 25.000 Euro rust al zwaar op de begroting.
Ook de begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.

8.

Contributie 2012-2013

Op de contributie van de RJO-teams wordt dit seizoen een toeslag geheven van 125,- euro voor het
kledingpakket. De standaard-contributie blijft ongewijzigd op een relatief laag niveau.
Naar aanleiding van de vraag van Ronald Schotte naar het waarom van het tolereren van contributieachterstand, meldt de voorzitter dat het aantal wanbetalers dit jaar ongekend hoog is. Zoals altijd
worden de leden eerst persoonlijk benaderd voordat verdere stappen worden ondernomen. Schotte
daarentegen vindt dat wanbetalers niet mogen douchen van het water dat hij als ‘rustend lid’ wel
heeft betaald. Zij dienen na het verlopen van de betalingstermijn direct geroyeerd te worden; we
hebben immers een wachtlijst? Besloten wordt verder te gaan met het bestaande beleid om de
gevolgen van de crisis niet nog erger te laten ingrijpen op het individu, en met name de kinderen.

9.

Huldiging jubilarissen (= benoeming Lid van Verdienste)

Het agendapunt Jubilarissen werd door Van Tilburg tot vervelends toe aangemeld als overbodig; er
waren immers geen jubilarissen! Tot zijn niet geringe, maar blije verrassing bleek er wat anders aan
de hand. John van Tilburg krijgt zijn welverdiende benoeming tot ‘Lid van Verdienste’. Doordat Van
Tilburg zelf de regie voert over bloemen en speldjes blijven die achterwege, maar de unanimiteit van
de vergadering bij het instemmen met deze eervolle benoeming is er niet minder om!

John is een waardig opvolger van zijn vader die tot zijn onverwachte overlijden in 2002 ook Lid van
Verdienste was. Daarmee is de familie Van Tilburg een unicum in onze vereniging, te meer gezien de
inspanningen die zijn moeder ook nog steeds verricht als vriendelijke gastvrouw in de
bestuurskamer. (nagekomen bericht: John staat er op in het vervolg als 'Sir John' te worden
aangesproken.)

10.

Samenwerking met Feyenoord

De voorzitter wijst op de pijn van twee jaar amateurvereniging: de balans is dat zo’n 25 grotere
talenten zijn weggehaald. Gelukkig is dit nu niet meer zonder kostenvergoeding mogelijk, maar ook
zal niet alles terugkeren naar de oude situtie. De A1-spelers mogen namelijk niet meer meedoen met
het eerste amateurteam, dat mede daardoor een zwaar seizoen tegemoet gaat.
Inmiddels is een aantal goede afspraken tussen de SC en SBV Excelsior op papier gezet, die
binnenkort ondertekend gaan worden door beide besturen. SC Excelsior zal op basis van dit
convenant ook gaan meedelen in de opbrengsten van de opleidingsvergoeding voor spelers die
elders een contract tekenen.

Namens de directie en het bestuur van de SBV Excelsior neemt voorzitter De Jong van de SBV, de
gelegenheid te baat om het bestuur van de SC Excelsior te bedanken voor haar inzet bij streven naar
een eigen identiteit van onze club.

Op een vraag van Van Verre geeft de voorzitter aan dat de belangrijkste verandering zit in het feit
dat onze hoogste jeugdteams binnen de samenwerking met Feyenoord onder de naam RJO FE
Excelsior in eigen shirt hun thuiswedstrijden op Woudestein kunnen spelen. In het verleden kon dat
ook, maar dan als derde team van de jeugdopleiding, dus als Feyenoord A3 of B3. Dit werd door ons
als niet acceptabel beschouwd; het zou de doodsteek van de opleiding betekenen.

11.

Mededelingen S.B.V. Excelsior door Albert de Jong

Namens de SBV Excelsior heeft voorzitter De Jong zeven mededelingen.
1. Leercentrum; binnenkort wordt een leercentrum voor kansarme jongeren geopend,
gefinancierd via Excelsior For All. Deze stichting timmert ook goed aan de weg met clinics op
Cruijff-courts en bezoeken aan scholen voor sport en voorlezen.
2. Businessplaatsen; met 40 nieuwe sponsors gaat dit eigenlijk heel goed. Nog enkele seats zijn
te koop maar de belangstelling in Kralingen is groot.
3. Seizoenkaarten; het aantal is veel hoger dan in het laatste seizoen in de eredivisie.
4. Marketing Erasmus Universiteit; Studenten zijn een belangrijke doelgroep voor Excelsior,
met de universiteit is overleg gaande over verdergaande samenwerking.
5. Organisatie; Behalve de voorzitterswisseling is Simon Kelder per 1 augustus teruggetreden
als algemeen directeur, en is nu bestuurslid. Ferry de Haan is zijn beoogde opvolger,
voorlopig nog als algemeen manager. Wouter Gudde is nu commercieel manager, de plaats
die De Haan voorheen innam. Hij wordt ondersteund door Jessica Hubers.
6. Sponsoring; ook hier een intensivering. Zie bijvoorbeeld het doek dat aan de voorzijde van
het stadion is bevestigd en de samenwerking met de businessclubs van andere sporten als
golf en hockey.
7. Sportief; kort gezegd: veel pech en nog steeds veel vertrouwen op een goede afloop.
Feitelijk gaat het op alle vlakken goed met onze club, met uitzondering van de sportieve prestaties.

Schotte beklaagt zich over de hoge prijs van een seizoenkaart. Die is na degradatie niet gedaald. De
Jong heeft begrip voor dit bezwaar, maar geeft aan dat op de meeste zitplaatsen wel een
prijsverlaging is doorgevoerd, en dat de huidige prijzen van de seizoenkaarten al relatief laag zijn.

12.

Rondvraag

Van Linschoten vraagt zich af hoe hoog de kosten waren die gemoeid waren met de opvolging van
de trainer van het eerste amateurteam. De voorzitter legt uit dat de vorige trainer op eigen verzoek,
zonder vergoeding is weggegaan. Verder zijn er geen punten voor de rondvraag

13.

Sluiting

Voorzitter Van Zanten sluit de vergadering met de uitnodiging aan allen zich te vervoegen in (Sir)
Van Tilburgs Kaashoekje.
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