
Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 21 november 2002 

Afwezig met kennisgeving: Dhr. N. Bauer 

Aanwezig: volgens presentielijst. 

Notulen: R. de Hulster 

  

1. Opening 

Dhr. van Zanten heet de aanwezigen welkom. 

Een minuut stilte wordt gehouden ter nagedachtenis aan de leden Ab Beyer, Rob van Tilburg, Cagdas 

Tekin (jeugdlid) en dhr. Schurman (seniorlid). 

  

2. Mededelingen 

Het onverwachte wegvallen van Rob van Tilburg heeft veel indruk gemaakt op de betrokkenen bij de 

club. 

  

3. Notulen 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2001 wordt vastgesteld. 

  

4. Ingekomen stukken 

Geen 

  

5. Jaarverslag Secretaris 

Zie bijlage 

  

6. Jaarverslag Penningmeester 

Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen beschikbaar gesteld. Een en ander wordt toegelicht door 

de penningmeester en de begroting 2002 – 2003 wordt gepresenteerd. 

De financiële boekhouding wordt goedgekeurd. 

  

7. Vaststelling contributie seizoen 2003 – 2004 

De leden gaan akkoord met de volgende contributies: 

F/E/D spelers            : €   80,- 

C/B/A spelers           : €   90,- 



Senioren                   : € 120,- 

Niet spelende leden  : ongewijzigd. 

                                                                                   z.o.z. 

8. Bestuursverkiezingen: 

R. de Hulster legt zijn functie als secretaris neer, J.A. van Ast wordt benoemd tot zijn opvolger. 

  

9. Huldiging jubilarissen 

De volgende jubilarissen worden gehuldigd: 

Dhr. R. Albers             25 jaar lid 

Dhr. J. Bontenbal        50 jaar lid 

Dhr. G. v.d. Velden     60 jaar lid 

  

10. Rondvraag 

Dhr. Schotte maakt de opmerking dat als aardige geste wellicht aan de adverteerders binnen de 

Koerier ook een jubileumboek had moeten worden aangeboden. Van Zanten zegt toe dat hieraan 

aandacht besteed zal worden. 

Dhr. R. Valk is reeds 45 jaar lid/donateur. De veranderingen binnen het lidmaatschap en de opslag 

voor een seizoenkaart maken dat hij zijn lidmaatschap van de S.C. Excelsior opzegt. Dhr. Valk 

betreurt dit, mede omdat hij graag het 50 – jarig lidmaatschap had bereikt. 

Van Zanten licht de achtergronden die geleid hebben tot de verandering toe, evenals M. de Jager 

namens de S.B.V. Excelsior. Een en ander heeft vooral te maken met economische achtergronden en 

het rendabel houden van het betaald voetbal. Daarnaast is de scheiding tussen S.C. en S.B.V. een 

besluit dat een aantal jaren geleden reeds genomen is door de Algemene Ledenvergadering. 

  

11. Bestuursmededeling S.B.V. Excelsior door Dhr. Kelder 

Dhr. Schotte merkt daarbij op dat het volume van de geluidsinstallatie binnen het stadion te hard is. 

S. Kelder vindt de klacht terecht en zal hierop actie ondernemen 

  

12. Sluiting 

Van Zanten dankt de aanwezigen voor hun komst. 

  

R. de Hulster (secretaris) 

 


