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1.Opening
Voorzitter Cock van Zanten opent om 20.02 uur de vergadering met een warm welkom voor erelid
Bontenbal, de heer Henk Bauer, de leden van Verdienste en alle anderen die de moeite genomen
hebben er vanavond bij te zijn.
Vervolgens wordt een minuut stilte in acht genomen voor de vele overleden leden en ex-leden,
waaronder Rob Albers, Cees Bloppoel, Gertjan Terlouw, Henk Burggraaf, Dick van den Polder, Arie
Vermeer en Wim van Haaren. Tevens wordt, mede op verzoek van de Knvb, stilgestaan bij de
overledenen als gevolg van rampvlucht MH 17.

2.Mededelingen
De voorzitter noemt diverse onderwerpen:
-

Veranderingen competitie-opzet van opleidingsteams

-

Veranderingen spelvormen voor jongste jeugdteams

-

Aankondiging door de gemeente van overdracht kleedkamers aan de club

-

Verlenging overeenkomst Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging

-

Terugkeer training Thorbecke sport-klassen op Woudestein

-

Toename activiteiten Excelsior 4 All

-

Verlenging “Bewegen naar Werk” activiteiten

-

Trainen en wedstrijden op zondag van Lacrosse via de Erasmus Universiteit

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 - 10 2013
Worden vastgesteld. Naar aanleiding van zijn vraag over het rookbeleid vraagt Erik van der Spek naar
de stand van zaken. Het bestuur continueert haar stringente anti-rookbeleid en zegt toe de
deelnemers aan het 7x7-voetbal te mailen dat er op de donderdagavonden niet gerookt mag
worden.

4.Ingekomen stukken
geen

5.Jaarverslag secretaris seizoen 2013 – 2014
Zijn schriftelijk verslag over vorig seizoen wordt door secretaris Jacko van Ast op hoofdlijnen
toegelicht.
De promotie naar de eredivisie van het eerste elftal heeft de hele club weer in een stroomversnelling
gebracht. Promotie door het eerste amateurelftal naar de derde klasse en de kampioenschappen
van zowel E1 als E2 zijn hoogtepunten. Dieptepunt is het grote aantal leden dat ons afgelopen
seizoen is ontvallen.

6.Jaarverslag penningmeester seizoen 2013 – 2014
Penningmeester Cock van Zanten licht zijn door de accountant opgestelde financiële verslag op
hoofdlijnen toe.
Uiteindelijk kon door hard werken en enkele meevallers, waarvan de Calve-reclame met Van Persie,
het begrotingstekort van 8.800 euro worden gedicht. Trots kan de penningmeester melden dat ook
de laatste termijn van de laatste langlopende schuld inmiddels is betaald. Onze vereniging is
daardoor nu volledig schuldenvrij.
Het jaarverslag penningmeester wordt goedgekeurd.

7.Begroting 2014-2015

Voor het lopende seizoen is opnieuw een tekort voorzien als gevolg van met name stijgende
buskosten als gevolge van een toename van het aantal te spelen wedstrijden.
Naar aanleiding van de winstmarge van de kantine ontstaat een discussie over de mogelijkheid dit
verder omhoog te stuwen. Voorstellen tot verhoging van de kantineprijzen, van de contributie en
van de introductie van automatische incasso worden aangedragen. Het bestuur zegt toe zich
hierover te buigen.

8.Plannen accomodatie en samenwerking Antibarbari/Erasmus Universiteit
Gezien de vele wachtlijsten spreekt het bestuur de ambitie uit verder te groeien naar een vereniging
van rond de 1000 leden. Daarbij spreekt de voorzitter ook het M-woord uit, waarvan akte. Nu al
moet onze accommodatie hoognodig worden uitgebreid en vernieuwd, en vanwege de mogelijke
kansen die dat biedt is gesproken over samenwerking met de voetbalvereniging van de Erasmus
Universiteit. Deze zondagvereniging met de naam Antibarbari zou onze velden op de zondag kunnen
gaan gebruiken als daartegenover zou staan dat onze accommodatie weer toekomstbestendig
wordt. De twee op zondag actieve veteranenteams zullen overigens wel de mogelijkheid moeten
houden hun wedstrijden te spelen.
Andere partijen bij deze win-win situatie zijn hockeyvereniging Leonidas die de velden van
Antibarbari aan het Toepad wil overnemen, de Erasmus Universiteit die uitbreiding van haar campus
wenst, de SBV Excelsior die de banden met de universiteit wil versterken en de gemeente die dit
financieel mogelijk zou moeten maken.
Tegelijk is het bestuur alert op mogelijkheden om ook buiten deze samenwerking onze
accommodatie te verbeteren en heeft daartoe een werkgroep opgericht. Hierin hebben naast de
bestuursleden Van Zanten en Fok een aantal ouders van jeugdleden zitting. Mevr. Van der Loo en de
heren Van As, Van der Leije en Van Merkensteijn.
De aanwezigen onderschrijven de wens de accommodatie te verbeteren, maar zijn niet overtuigd
van de voordelen van samenwerking met Antibarbari.

9.

Jubilarissen

Hadden we vorig seizoen de primeur met het 70-jarig lidmaatschap van Arie den Hertog, nu heeft
ook de 88-jarige Mevr. Truus Braams-Vermeer dit onwaarschijnlijke aantal jaren gehaald. Helaas kan
zij vandaag niet aanwezig zijn, maar de Voorzitter zegt toe haar persoonlijk met een geschenk
namens de club te gaan verrassen.
Wel aanwezig is Gerard Weber; hij krijgt een kunstwerk overhandigd voor het feit dat hij nu 60 jaar
lid is van onze vereniging. Doordat hij elke week nog actief is in zijn veteranenteam, en bovendien op
donderdagavond 7x7 meevoetbalt, is hij met zijn 76 jaar inmiddels het langst spelende lid van
Excelsior. Zowaar een unicum! In zijn dankwoord geeft Weber aan dat hij ermee wil doorgaan zolang
hij er nog plezier in heeft. Dat hij zelden of nooit geblesseerd is, verklaart hij uit het feit dat hij de
tegenstanders doorgaans nog steeds te vlug af is.

10.

Bestuursverkiezingen: bestuurslid Mels Fok treedt af en stelt zich herkiesbaar

Nadat Mels Fok te kennen geeft niets af te weten van de bewering dat hij herkiesbaar is, wordt hij
eerst door middel van zware sociale druk van het tegendeel overtuigd. Vervolgens wordt unaniem
ingestemd met een nieuwe bestuurstermijn van drie jaar.

11.

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

Vanwege de onvoorziene afwezigheid van de voorzitter van de SBV Excelsior, Albert de Jong, komt
dit agendapunt te vervallen.

12.

Rondvraag

Wim van Merkensteijn vraagt naar de doorstroming van de jeugd naar uiteindelijk de senioren. De
voorzitter antwoordt dat er in beginsel geen leden worden weggestuurd en dat juist dit seizoen met veel moeite - opnieuw weer een extra B-team is ingeschreven. Het heeft er ook toe geleid dat er
met name in een van de C-teams eigenlijk te veel spelers zijn. Zoveel mogelijk wordt getracht dit
soort gevolgen te voorkomen door goed de leeftijdsgroepen te plannen en te verdelen. Daarbij
speelt overigens ook de limiet in velden en kleedkamers een rol. Veel meer teams kunnen er op de
zaterdag niet meer bij zolang de accommodatie niet wordt aangepast.

13.

Sluiting

Om 22.13 uur eindigt de vergadering met de uitnodiging een stukje kaas op te eisen bij John van
Tilburg.
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