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1.

Opening

Na het verorberen van de overheerlijke door Arie den Hertog aangeboden gebakjes opent voorzitter
Cock van Zanten om 20.03 uur de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder geldt dat
voor erelid Jaap Bontenbal, en onze trouwe bezoeker uit Zutphen, Henk Bauer. Ook de Leden van
Verdienste Riet Beijer, Dicky van Zanten en John van Tilburg worden persoonlijk welkom geheten,
net als Albert de Jong, die als voorziter van de SBV Excelsior het woord zal voeren.
Er wordt stilgehouden voor de overleden leden en voor de slechts twee dagen geleden overleden
Excelsior-ikoon Dick van de Polder.

2.

Mededelingen

De voorzitter gaat kort in op een aantal positieve ontwikkelingen binnen de club. Zo noemt hij het
terugdraaien van de jeugdopleiding die ingaande dit seizoen weer op Woudestein wordt
georganiseerd. Hoewel er nogal wat kosten aan verbonden zijn, voelt het goed dat onze hoogste
jeugdteams weer in Excelsiortenue op Woudestein voetballen en trainen, en bovendien ook erg
succesvol zijn. Positief geldt ook voor het overleg dat met de SBV-Excelsior plaatsvindt. Minder
succesvol is de financiële positie, want ook vorig seizoen werd weer verlies geleden.

3.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 12 november 2012

Worden vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken

Een ingezonden mail van Erik van der Spek over het rookbeleid zal worden behandeld bij de
rondvraag. Tevens maakt de secretaris van de gelegenheid gebruik te melden dat hij vanochtend
telefonisch contact heeft gehad met Ferry de Haan. Vanwege familieomstandigheden was het voor
hem vanavond erg lastig om aanwezig te zijn. Daarom is ingestemd met zijn voorstel Albert de Jong
zijn plaats bij agendapunt 11 te laten innemen.

5.

Jaarverslag secretaris seizoen 2012 – 2013

Jacko van Ast geeft een toelichting op zijn schriftelijk verslag over het seizoen 2012-2013. De eerder
genoemde postieve resultaten van de jeugdteams, 9 kampioenen en 2 bekers, waren zonder meer
de hoogtepunten. Ook de overstap van 5 jeugdspelers naar het eerste betaalde elftal is iets om trots
op te zijn. Daarnaast is de benoeming van John van Tilburg tot Lid van Verdienste noemenswaardig.
Dieptepunten zijn de resultaten van de beide eerste elftallen, de gestegen kosten en de
teruglopende sponsorinkomsten. Van Ast besluit zijn toelichting met een aantal dilemma’s waar het
bestuur ook afgelopen seizoen weer zijn weg tussen moest zien te vinden. Hoewel het hem hier nu
niet de tijd lijkt hierover een discussie te voeren, is wel zaak om steeds een balans te vinden tussen
bijvoorbeeld ‘prestatie-opleiding of recreatieve vereniging’, ‘groeien of klein blijven’, ‘samenwerken
met andere clubs of alleen doorgaan’, ‘professionaliseren of met vrijwilligers werken’....waarna de
voorzitter hem hardhandig, maar terecht, tot de orde roept.
Het ging hier immers om het jaarverslag, en dat wordt unaniem goedgekeurd.

6.

Jaarverslag penningmeester seizoen 2012 – 2013

Penningmeester Cock van Zanten geeft uitgebreid toelichting op de verschillende posten uit het
financiële jaaroverzicht. Hij staat wat langer stil bij meevallers als het feit dat de kostendekkende
huur nog niet is doorgevoerd en de relatief hoge opleidingsvergoedingen die zijn binnengekomen.
Tegenvallers zijn de nieuwe kleding die vorig seizoen moest worden aangeschaft, de buskosten en
de onvoldoende winstgevendheid van de kantine. Op een vraag van Dick van Verre naar de oorzaak
van dit laatste, antwoordt de penningmeester dat naar aanleiding hiervan een nieuwe leverancier is
gezocht waardoor een lagere inkoop kan worden gerealiseerd. Ook worden nu broodjes verkocht in
een nieuwe gedoneerde vitrine. Uiteindelijk is een tekort overgebleven van 21.000 Euro, wat
opnieuw betekent dat geen reserveringen kunnen worden gemaakt.

Het jaarverslag penningmeester wordt goedgekeurd.

7.

Begroting 2013-2014

Voor het lopende seizoen is een tekort van 8.800 euro voorzien, dat overigens niet eenvoudig zal zijn
te realiseren. Hogere kosten, lagere sponsorinkomsten en de algehele crisis - die zijn weerslag heeft
op leden, gemeente en sponsors - spelen hier een rol. Ook de buskosten zijn door de successen
gestegen. De met 20 euro verhoogde contributie staat daar tegenover, aangevuld met de te
verwachten kantine- en toernooi-inkomsten. Ook hoeft er aanzienlijk minder kleding te worden
ingekocht. Mooi is verder dat de laatste schuld (Stichting Volkskracht) nu bijna volledig is afgelost.
Na een technische vraag van Gertjan Terlouw over de BTW die adequaat door Van Zanten werd
beantwoord, kon ook de begroting ongewijzigd worden goedgekeurd.

8.

Contributie 2013-2014

De aanwezigen stemmen unaniem in met de doorgevoerde 20 Euro contributieverhoging voor het
lopende seizoen.

9.

Huldiging jubilarissen: Arie den Hertog 70 (!) jaar

Hoewel onze vereniging geen officiële tekenen heeft, waarmee 60 of 70-jarig lidmaatschap wordt
gewaardeerd, is het wel lovenswaardig genoeg dat Arie den Hertog al sinds 1943 aan onze club
verbonden is, om er bij stil te staan. Daarom is hij - tot zijn grote verrassing - uitgebreid gehuldigd
tijdens de afgelopen wedstrijd van het eerste SBV-elftal tegen Almere. Volgens de voorzitter was
Den Hertog de beste keeper die ooit bij Excelsior heeft rondgelopen, en dat zegt wel iets met zoveel
fantastische keepers. De kleinzoon van Arie den Hertog speelt overigens momenteel in de jeugd van
Excelsior. Wij hopen dat ook hij tenminste de 70 jaar gaat volmaken.

10.

Bestuursverkiezingen: voorzitter

De voorzitter vraagt Van Ast om als Interim voorzitter op te treden, daar zijn bestuurstermijn is
verstreken. Dit driejaarlijks hoogtepunt in zijn bestuurlijke loopbaan gebruikt Van Ast eerst om te
zien of de aangekondigde tegenkandidaten zich daadwerkelijk willen melden en vervolgens om een
stemadvies uit te brengen over de zojuist afgetreden Van Zanten. Hoewel Van Zanten volgens de
secretaris nog altijd zeer weinig begrijpt van werkelijke kwaliteiten in het veteranenvoetbal, is hij
zonder meer goud waard voor de club. Cock van Zanten is immers dag en nacht met de club bezig en
mede daardoor van alles wat er speelt tot in de puntjes op de hoogte. Het is een voorzitter die tot
op heden nog nooit heeft verzaakt. Doordat Van Zanten onlangs met pensioen is gegaan, verwacht
Van Ast dat hij nog meer tijd kan gaan vrijmaken voor zaken die nu noodgedwongen onvoldoende
aandacht krijgen. Hij beveelt hem dan ook van harte aan als de nieuwe voorzitter.

Door middel van angstwekkend hoog geheven armen wordt unaniem met dit advies ingestemd.

Onze kersverse Voorzitter

11.

Mededelingen door de S.B.V. Excelsior

De voorzitter van de SBV Excelsior, Albert de Jong, start zijn mededelingen met de constatering dat
de SC en de SBV niet zonder elkaar kunnen. Hij roemt de prestaties van onze vereniging en stelt dat
de relatie alleen maar beter wordt.
Als belangrijkste mededelingen gelden:
De bestuurswisseling waarbij Simon Kelder en Harry Sluijter zijn opgevolgd door Evert Jan
Heijnen en Wilbert van der Aalst;
-

De Stichting Excelsior 4 All die enorm aan de weg timmert en voorop loopt in de voetbalwereld;

-

Commercieel gaat het heel aardig; opnieuw zijn bijna alle sponsorstoelen verkocht;

Er is door de club een convenant gesloten met de Erasmus Universiteit Rotterdam (ook namens
de SC Excelsior);
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een appartmentengebouw met parkeergarage op
ons huidige parkeerterrein, waar na realisatie voordelen voor de SBV aan verbonden zijn;
De samenwerking met Feyenoord, die in het verleden ook voor Excelsior gunstig uitpakte,
houdt op aan het einde van volgend seizoen en zal niet op dezelfde wijze worden voortgezet.
Uitgerekend is dat in de loop van de tijd maar liefst 63 van onze talenten naar Feyenoord zijn
overgestapt;
-

Schulden drukken zwaar op de huidige sportieve ambities;

Sportief en mentaal is het huidige eerste team van een veel hoger niveau dan dat van vorig
jaar.
Daarmee is De Jong gematigd positief over de naaste toekomst voor de club.
Van Zanten vraagt om in een vroegtijdig stadium betrokken te worden bij de besprekingen over een
mogelijk nieuw samenwerkingsverband met Feyenoord.

12.

Rondvraag

Gerard Weber vraagt of het normaal is dat teams hun eigen scheidsrechter moeten betalen. De
voorzitter geeft aan dat dat al vele jaren de praktijk is omdat eigen clubscheidsrechters niet meer te
vinden zijn. De Knvb kan al vele jaren geen scheidsrechters meer leveren voor de recreatie-elftallen.
Overigens staat het een team vrij zelf een scheidsrechter voor te dragen, dit kan eventueel bij
toerbeurt een speler zijn uit het team.
Albert de Jong vraagt waarom hij zijn factuur voor de contributie nooit heeft ontvangen. Vicepenningmeester Dicky van Zanten-Diethelm geeft aan dat de factuur wel degelijk verstuurd is. Ook
wil hij lid worden van de Club van 50.
Erik van de Spek vraagt naar het rookbeleid dat het bestuur voert omdat het hem stoort dat er op de
donderdagavonden van het 7x7-voetbal gerookt wordt. Het bestuur geeft aan een strikt antirookbeleid te hebben; in beginsel wordt er in de kantine niet gerookt. Overdag is dit ook nooit een
probleem, maar op de late donderdagavonden van het 30-plusvoetbal is het aantal rokers zo groot
dat er lastig iets tegen gedaan kan worden. De deelnemers zeggen het ouderwetse voetbalgevoel te
willen herbeleven in de beslotenheid van deze groep. Er is ook verder nog nooit een klacht over
binnengekomen. Niettemin zegt het bestuur toe zich hierover opnieuw te buigen.

Ook vraagt Van der Spek naar de Lange Termijn-visie van de vereniging en de club. Wordt er gedacht
aan het werven van meer senioren, of een verdere groei van de club. Het bestuur geeft aan dat het
huidige aantal velden en kleedkamers verdere uitbreiding op zaterdag uitsluit. Op de zondag zijn nog
wel senioren welkom, maar die zijn lastig te vinden. Al jaren wordt geprobeerd teams en spelers te
bewegen naar Excelsior te komen, maar de resultaten zijn minimaal. Het hele zondagvoetbal heeft
te maken met een zeer sterke terugloop. Daarom wordt in dit verband gesproken met
Antibarbari/EUR over het samen bespelen van de velden op zondag. Het aantal trainingsvelden en
kleedkamers is daarvoor echter momenteel te gering. In de discussie die hierop volgt, wenst Van
Zanten te benadrukken dat er nooit spelers worden weggestuurd. Wel is het soms niet mogelijk een
volledig elftal te formeren voor een bepaalde leeftijdsgroep, zodat spelers toch op zoek gaan naar
een andere club. Het liefst had het bestuur dat de jeugdspelers zouden doorstromen naar de
seniorenelftallen op de zondag. Maar het niveauverschil en de wedstrijddag verhinderen dit, zo is
het al jaren onmogelijk gebleken een A2 samen te stellen. Na de C stoppen veel spelers vanwege
andere interesses die dan op hun pad komen. Overigens bestaat dit seizoen voor het eerst de
mogelijkheid voor talentvolle A-spelers om te gaan spelen in het eerste zaterdagteam. Ook is een
eigen beloftenteam zeer wenselijk, maar daar zijn weer hoge kosten aan verbonden.

13.

Sluiting

Op een bij Van Tilburg na te vragen tijdstip eindigt Voorzitter Van Zanten de vergadering, en kan het
feest nu echt beginnen.

Schotte mengt zich niet in het voorzittersoverleg; Ook de veteranen hebben hun eigen overleg.

Van der Spek toch niet de nieuwe voorzitter;

Van Tilburg is niet fotogeniek te krijgen

JvA/Verslag ALV 2013

