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Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 6 november 2017 

 
Aanwezig:: 
Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), J.A. van Ast (secr.), M.C. Fok (accommodatie), J. de Caluwé (comm. 
zaken);  
Leden van verdienste: M.L.A. Beijer-Dirksen, M.C. Fok, S. Kelder, D. van Zanten-Diethelm, C.M. van 
Zanten; 
Bestuurscommissie: H. Brinkman,. G. Ketel, A. Rasenberg, R. van Wijk; 
Leden: H.F.N. Bauer, M. Borsbom, J. Bourne, S. Brons, P.J. Peters, B. de Lange, D. Van Verre, G.J. 
Weber. 
Afwezig met bericht van verhindering: P. van der Burg, J. van Tilburg, R. Jacobs 
 
 
1. Opening 
Voorzitter Cock van Zanten opent om 20.10 uur de vergadering. 

 
 
2. Mededelingen 
De nodige voorbereidingen en procedures rond de bouw van een viertal kleedkamers vroegen erg 
veel tijd. Verder is de kantine stevig verbouwd, is het aantal jeugdteams met vier uitgebreid en is 
het meisjesvoetbal geïntroduceerd. Inmiddels hebben we de grootste meidenafdeling van 
Rotterdam en is een aantal dames opgeroepen voor de vertegenwoordigende jeugdteams van de 
Knvb. Dogan Haspolat speelt in het vertegenwoordigende team van O18. De uitbreiding van teams 
was niet eenvoudig en heeft er ook toe geleid dat er trainers moesten worden gezocht. De 
complimenten gaan uit naar de coördinatoren Arthur Rasenberg en Anne Nurra, omdat het met 
hard werken allemaal gelukt is. 
De voorzitter constateert verheugd, en met lichte verbazing, dat een minuut stilte voor de 
overleden leden dit jaar achterwege kan blijven. 
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 november 2016 
Worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  

 
4. Ingekomen stukken 
Geen, volgend jaar wordt op grond van een verzoek van Arthur Rasenberg bij de oproep van de 
ALV vermeld dat stukken kunnen worden ingestuurd.  
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5. Jaarverslag secretaris seizoen 2016 – 2017 

 

 
 
Over het schriftelijk verslag en mondelinge toelichting van Jacko van Ast zijn verder geen 
opmerkingen. Wel heeft Martin Borsboom naar aanleiding van het verslag een vraag over de verdere 
groei van het aantal leden. Hij wil weten of er een limiet is. De voorzitter geeft aan dat het bestuur 
heeft besloten op dit terrein een beleidsplan te schrijven waar de keuzemogelijkheden met 
consequenties helder in staan opgenomen. Dit in overleg met de SBV Excelsior. 
Zo maakt het nogal wat uit of de Knvb besluit het kunstgras uit de eredivisie te weren, omdat het 
bestuur dan geneigd is een van de velden weer te reserveren voor de trainingen van het eerste 
elftal. Een andere mogelijkheid is om teams over te hevelen naar de zondag, maar ook dat heeft 
nogal wat consequenties, ook voor de begeleidende staf en de vrijwilligers. 
Jeffrey Bourne en Stefan Brons vragen zich af of er volgend jaar een tweede seniorenelftal bijkomt; 
Arthur Rasenberg meldt dat hij er ook twee nieuwe A-teams bij wil hebben. Het bestuur zegt toe 
zich hierover te gaan buigen. 
 
6. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016 – 2017 
De penningmeester geeft een toelichting op het opgestelde financiële verslag, met een positief 
resultaat van 15.000, -. De tegenvallende contributie-inkomsten hebben vooral te maken met de 
het teruggetrokken eerste veteranenelftal. Arthur Rasenberg vraagt zich af hoe het kan dat een deel 
van deze veteranen geen contributie hebben hoeven te betalen. Cock van Zanten geeft aan dat bij 
hen nu een financiële blokkade bij Sportlink staat aangegeven, zodat ze niet zomaar ergens anders 
lid kunnen worden.  



 

 3 

 
 
Verder zijn kosten gemaakt voor de verbouwing van de kantine; de inkoop van de kantine is 
gunstiger geworden, zodat nu een hogere opbrengst is gerealiseerd. Ook de reclame-inkomsten 
zijn verhoogd, onder meer door een garantie van 15000 euro via de verkoop van borden via de 
SBV Excelsior. Helaas is het financieel verslag van de Excelsior Jeugdopleiding BV nog niet 
afgerond, zodat uitsluitend de waarde van de nominale aandelen (499 euro) is meegenomen. Er 
wordt overigens geen substantieel tekort verwacht bij de BV. Bij de hoge gebruikersvergoeding 
van 75.500 euro aan de Stichting Sport- en Wijkcomplex Woudestein moet worden gemeld dat 
hier ook een deel van het personeel wordt doorbelast zodat per saldo een veel kleiner bedrag 
wordt betaald. 
Verder worden geen opmerkingen gemaakt. De ALV verleent décharge aan het bestuur voor de 
rekening over het seizoen 2016-2017. 
 
7. Begroting 2017 - 2018 
Omdat de opleidingsteams niet meer onder het budget voor het lopende seizoen vallen, gaat dit 
ten koste van de contributie-inkomsten, maar daar staat tegenover dat er een aantal teams en ook 
meisjes zijn bijgekomen. Hierdoor is het bedrag per saldo niet veel lager. Momenteel bevindt het 
totale ledenaantal zich rond de 850, wat ten opzichte van eerdere jaren een stevige groei inhoudt. 
Doordat er steeds meer scouts naar onze jeugd komen kijken is besloten ook de Onder 10 en 
onder 11 bij de EJO te betrekken. Doordat de spelers dan onder de professionele tak vallen, 
wordt de spelersvergoeding hoger, mocht een speler willen overstappen. 
De sponsorinkomsten zijn hoger begroot, omdat verwacht wordt dat de inspanningen die Joris de 
Caluwé zich heeft getroost, nu hun vruchten zullen gaan opleveren. Zo is inmiddels naast 
Quooker ook CTS gestrikt om als sponsor op te treden. 
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Martin Borsboom geeft aan dat hij zich verbaast over het verschil dat bestaat tussen de 
contributiebedragen voor jongere jeugd en ouderen. Dit is 10 euro; hij vraagt zich af wat de zin is 
van zo’n klein verschil. De Penningmeester geeft aan dat dit voortkomt uit de historie. Ook wijst hij 
op de voordelen van automatische incasso. Cock van Zanten geeft aan dat die voordelen in de 
praktijk tegen zullen vallen, tenzij tegen hoge kosten een incassobureau wordt ingeschakeld die 
met harde hand de contributie komt innen. De sociaal ongewenste gevolgen hiervan vindt hij niet 
bij Excelsior passen. Complicaties zijn ook de 50 a 60 betalingsregelingen die zijn afgesproken en 
de bijna 100 leden waarvoor een beroep gedaan wordt op het jeugdfonds sport van de gemeente 
en waarvoor individuele facturen moeten worden verzonden. Cock van Zanten geeft verder aan dat 
gezocht wordt naar een nieuwe penningmeester, die eventueel de innovaties mag doorvoeren; 
zelf legt hij andere prioriteiten. 
Arthur Rasenberg geeft aan – onder instemming van Jacko van Ast - dat hij de contributie hoog 
vindt; dit wordt tegengesproken door de penningmeester, die aangeeft dat ook de kleding inclusief is 
en er geen vrijwilligerswerk behoeft te worden gedaan. Ook constateert Rasenberg een snelle 
contributiestijging de laatste jaren. Joris de Caluwé stelt dat dit aangeeft dat de contributie lange tijd 
te laag is geweest. 
Van klachten over de hoogte van de contributie is het bestuur echter niets gebleken. De grote 
wachtlijsten geven dat ook niet aan. Hiermee wordt het agendapunt begroting afgesloten. 
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8. Stand van zaken vernieuwing accommodatie 
De voorzitter legt nog eens uit hoe de procedure is verlopen die geleid heeft tot de bouw van de 
vier nieuwe kleedkamers. De subsidieprocedure voor de zogenaamde 1/3 – 1/3 – 1/3 regeling is 
gevolgd, waarbij een subsidie van de gemeente gecombineerd werd met eenzelfde bedrag aan 
lening van de gemeente en een gelijke eigen bijdrage. Via een welwillend lid is de eigen bijdrage 
gevonden, voor de overige twee componenten van elk 75.000 is een ellenlange bureaucratische 
procedure doorlopen.  
Veder ontstond vertraging toen bleek dat toen de gesprekken met de bouwer eindelijk in de 
eindfase terecht waren gekomen, deze zich opeens terugtrok. Het plan was om in de zomer van 
2016 te gaan bouwen. De nieuwe bouwer, Meerbouw, heeft nu, een jaar later, een viertal 
kleedkamers gerealiseerd. Helaas is de oplevering nog niet gelukt, omdat een deel van de vloeren 
en betegeling zijn afgekeurd. Het plan voor de bovenverdieping werd afgekeurd door de 
welstandcommissie van Kralingen. Ook hier volgde weer een stroperige rij van 
overlegmomenten, met als uiteindelijk resultaat een minder mooie versie van het gebouw dan het 
oorspronkelijke idee van architect Wim van As. Het paviljoen-karakter viel namelijk niet in de 
smaak; er moest zo ‘compact’ - lees vierkant - mogelijk worden gebouwd, in strijd met de visie 
van alle omwonenden en de architect. We wachten momenteel op de definitieve verlening van de 
vergunning. 
Ook de kunstgrasvelden waren veel later klaar dan verwacht, maar Arthur Rasenberg wil er ook op 
wijzen dat ze er prachtig uitzien en het resultaat zijn van een aanzienlijke investering bij de 
gemeente. De aanwezigen zijn het hiermee eens; het wachten is nu nog alleen op de aanleg van 
een voetpad; als bonus zijn al wel onlangs afvalbakken geplaatst.  
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9. Jubilaris Cock van Zanten 50 jaar lid 
De voorzitter verzoekt de vice-voorzitter het woord te nemen, omdat hij moeilijk zichzelf kan 
huldigen. Secretaris Jacko van Ast geeft bij het begin van zijn ‘laudatio’ aan dat hij dat graag doet, 
maar niet zoals de voorzitter, zou zeggen: ‘door muh bek een draai te geven’.  
 

 
 
Zeker over de tumultueuze periode voordat Van Ast 35 jaar geleden lid werd, zijn hem 
onvoldoende gegevens bekend. Daarom was gedegen onderzoek nodig, te beginnen bij Google. 
Maar daar bleken verrassend weinig digitale sporen van Van Zanten te vinden. Wel was er de 
‘Ondernemingsdag Capelle’: waarbij Cock de dag ‘op geanimeerde en onderhoudende wijze aan 
elkaar gepraat’ had. Zelf zal hij dat ongetwijfeld ‘muh bek een draai geven’ hebben genoemd. 
Ook met data-onderzoek en interviews is het niet eenvoudig de besloten cultuur van Excelsior te 
ontsluiten. Uit de ledenlijst valt op te maken dat Cock is geboren op 6 oktober 1948, in 
Rotterdam, dus is in elk geval één mythe ontkracht: hij is geen Capellenaar! Ook al wordt hij 
vanuit zijn voormalige functie bij de gemeente Capelle aan den IJssel en zijn huidige woning en 
netwerk in die gemeente, daarmee steeds geassocieerd.  
Een andere mythe kan ook de vuilnisbak in: Cock is absoluut niet oud. Hij loopt pas tegen de 70, 
en dat is zeker niet oud in deze tijd. Bovendien biedt de pensioenleeftijd vele belangrijke 
voordelen, behalve geen werkverplichtingen zijn er ook geen kinderen om voor te zorgen of 
voetbalwedstrijden om zelf te spelen; alle tijd kan – en gaat - naar de club. 
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En eigenlijk is ook 50 jaar lid een mythe; in zijn jeugd was Cock jarenlang lid geweest, dus hij zou 
zijn speldje al veel eerder moeten hebben ontvangen als we alle jaren hadden opgeteld. Maar 
tegen het aanpassen van de statuten (wel alle jaren bij elkaar optellen) heeft hij zich persoonlijk, 
en ten eigen nadele dus, steeds met hand en tand verzet. 
De volgende logische vraag is hoe lang Cock nu al voorzitter is. In elk geval op het moment dat 
de secretaris 15 jaar geleden toetrad tot het bestuur al ‘sinds mensenheugenis’. Met interviews kom 
je niet veel verder want niemand blijkt het precies te weten. Ergens vanaf de 2e helft van de 90-er 
jaren in de vorige eeuw…zelfs zijn echtgenote Dicky weet het niet (en hij zelf ook niet)! 
Uit verdere navraag blijkt wel dat Cock is geboren bij de Lusthofstraat (Adamshofstraat), in 
Kralingen. Vandaar zijn Rotterdamse tongval en authentieke humor. Deze traditioneel 
Rotterdamse humor mag best ten koste gaan van een ander, sterker nog: graag! De kunst voor 
het slachtoffer is om er ‘ad rem’ op te reageren. Lukt dat, dan ben je helemaal ‘het mannetje’. Dat 
betekent bij deze generatie dat gezelligheid vooral bestaat uit een aaneenschakeling van 
momenten van ‘aangeven en inkoppen’: 
Nu is Cock geen aangever, maar wel een hele goede ‘inkopper’, ook op het voetbalveld! 
Dribbelen vindt hij maar niets, dat leidt nergens toe, behalve tot balverlies. Botaka, Hasselbaink, 
Vermeulen: Nee…recht op het goal moet het zijn! Dit doelgerichte komt ook terug in zijn 
bestuursfunctie. Door zijn scherpe tongriem gaat hij regelrecht naar de kern! Hoewel dit wel eens 
voor ‘bot’ wordt aangezien, is deze bestuursstijl zeer functioneel voor onze organisatie waar het 
belangrijk is dat er snel heldere en consistente besluiten worden genomen. Daarmee is Cock een 
klassieke ‘sterke’ leider! Zeker geen moderne leider, die uitgebreid de tijd neemt om alle 
standpunten van alle mogelijke betrokkenen en stakeholders van alle kanten te horen en te 
analyseren. Niet dat gedribbel: helder en duidelijk! 
Toch heeft de man die de club gedurende al die tijd op zo doortastende wijze heeft weten te 
leiden ook een aantal moderne trekjes; hij is een ‘adaptieve’ aanjager van vernieuwingen.  
Denk aan: 
- het meisjesvoetbal, waar in één nacht de wind opeens van een geheel andere kant ging blazen; 
- de oprichting van de Stichting Wijk en Sportcomplex Woudestein en de BV Regionale Jeugd 
Opleiding Excelsior, waar toch een belangrijk deel van de zeggenschap van de vereniging, heen is 
verhuisd; 
- het broodjesassortiment in de kantine, dat plotsklaps sterk werd uitgebreid, en de keuze van 
Cock om totaal onverwachts de gehaktbal in te ruilen voor een worst.  
Alleen bij de bitterballen, kunnen de emoties nog hoog oplopen. Want gastvrijheid staat bij Cock 
boven alles en dat kan alleen met bitterballen. Overigens, wie kan het tegenwoordig nog 
opbrengen om alle bezoekende clubs zo gastvrij in de bestuurskamer te ontvangen? 
En ook bij hoofdpijndossiers als de samenwerking met Feyenoord, de regelmatig voorkomende 
onenigheid met de SBV, de nieuwbouw en de contributie-inning. Steeds leidt het adaptief 
vermogen van Cock toch tot de beste oplossing voor de club Excelsior als geheel. Daarbij doet hij 
ongelooflijk veel werk achter de schermen en is daarbij een ware vrijwilliger (betaalt contributie 
en krijgt geen vergoeding).  
En bij dit alles zorgt hij ook nog eens voor zijn echtgenote Dicky. Al trekt hij haar soms zowat uit 
elkaar om haar in de auto te proppen, nog steeds lukt het dankzij hem om haar deel uit te laten 
maken van de Excelsiorfamilie. Zelf zoon Leon is weer regelmatig op Excelsior en in het veld is 
duidelijk te zien dat hij het talent heeft geërfd van zijn vader. Ook hij weet namelijk precies hoe 
het allemaal moet, en blinkt daardoor uit als besluitvaardig scheidsrechter. Maar in het voetbal 
slaat talent soms een generatie over…hoewel niet bij kleinzoon Keano. Die kan namelijk wél 
dribbelen, en niet inkoppen.  
Namens de club wordt Cock van Zanten vervolgens van harte gefeliciteerd. Als blijk van 
waardering krijgt hij van Mels Fok een mooie bos bloemen en een reuzezak drop overhandigd.  
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En als eerbetoon krijgt hij het felbegeerde gouden speldje voor 50 jaar lidmaatschap opgespeld. 
Een welverdiend teken van waardering, dat hij naast zijn Koninklijke onderscheiding op zijn 
revers mag dragen. Proficiat! 
 

 
 
10. Bestuursverkiezingen: Mels Fok treedt af en stelt zich herkiesbaar 
Om statutaire redenen treedt ons bestuurslid accommodatie na een bestuursperiode van 3 jaar af. 
De aanwezigen blijken uitermate verheugd wanneer zij horen dat Mels Fok graag bereid is zich 
weer voor een nieuwe termijn te laten benoemen. Met unanimiteit van stemmen wordt hiertoe 
besloten. 

 
11. Mededelingen S.B.V. Excelsior door voorzitter Bob de Lange 
Voorzitter Bob de Lange van SBV Excelsior begint met een artikel uit de Telegraaf.  
Daar staat namelijk dat de supporters van Excelsior vanwege de goede resultaten Europa in 
willen. Maar waar het Bob om gaat is dat dat met zijn allen moet zijn, waarmee het artikel de 
familiale sfeer van de club uitstraalt! Voor Bob is dit een heel belangrijke eigenschap die hij ook bij 
dit succes en de groei wil handhaven. De Sportclub maakt wat hem betreft een belangrijk 
onderdeel uit van de Excelsiorfamilie.  
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Naast de huidige stand op de ranglijst en die van afgelopen jaargang zijn er veel meer positieve 
berichten bij de club, zoals het dichtbouwen van de 2 hoeken van het stadion, de toename aan 
publiek, de handhaving in de eredivisie, de start met het dameselftal, de verbeterde marketing, de 
toename van personeel en vrijwilligers, de betrokkenheid bij de Businessclub en natuurlijk de 
handhaving in categorie 3 van financieel gezonde clubs. Mede hierdoor kon ook het 
spelersbudget omhoog gaan. Alle groei heeft overigens in zijn totaal al wel in geresulteerd dat er 
een klein financieel tekort is ontstaan. Bij aanvang van dit seizoen is het bestuur uitgebreid met 
Paul Peters (aanwezig op de vergadering) en Theo Timmers, verder uitbreiding ligt in het verschiet. 
Voor de jeugdopleiding wordt verkend of er een dagopleiding met het Thorbecke college van kan 
worden gemaakt.  
 
Op vragen van Dick van Verre en Martin Borsboom antwoordt Bob de Lange dat het dichtmaken van 
de 2 overige hoeken ongeveer 1000 extra toeschouwers ruimte zou bieden, maar dat dit voorlopig 
nog een te grote en te gehaaste investering zou zijn. 
 
In antwoord op een vraag van Arthur Rasenberg over verheldering van de plannen met de 
jeugdopleiding geeft Bob aan dat die nog niet zijn uitgewerkt en dat er eerst meer afstemming 
nodig is. Er is al wel een informatieve ouderavond in de planning. 
Gerard Weber vraagt of er gedacht wordt aan een tweede ring. Bob de Lange geeft aan dat dat pas 
eventueel een fase daarna aan de orde komt. Het gaat ook niet zozeer om het aantal 
toeschouwers maar om de kwaliteit van de accommodatie. 
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Joris de Caluwé vraagt naar mogelijke grenzen aan de groei op deze locatie. Ook hiervan geeft Bob 
de Lange aan dat er nog verder onderzoek nodig is. Wel is er steeds overleg met de Sportclub en is 
het niet de bedoeling Woudestein te verlaten – we zitten heel goed op deze locatie; we moeten 
het alleen ‘toekomst-proof’ maken. 
 
12. Rondvraag 
Arthur Rasenberg vraagt aandacht voor de gevolgen van de enorme groei van de vereniging. Hij is 
blij te horen dat er een beleidsplan wordt geschreven, want momenteel werken veel betrokkenen 
zich over de kop. Zij gaan elke keer weer over de grenzen van hun mogelijkheden om de club 
maar draaiende te houden. Bob de Lange is in de tijd dat hij rondliep bij de Sportclub opgevallen 
dat er veel commentaar over van alles en nog wat wordt gegeven, maar dat er zeer weinigen zijn 
die daadwerkelijk hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Cock van Zanten geeft aan dat de 
problemen bekend zijn bij het bestuur, en dat gewerkt wordt aan de herinvoering van commissies 
met afgebakende takenpakketten. We zullen Arthur zeker vragen om advies en verkennen eerst 
de alternatieven, voordat we de beslissingen nemen, aldus onze voorzitter (!) 
Gerard Weber beklaagt zich over de korte tijd dat de douches lopen vanaf het moment dat er een 
knop wordt ingedrukt. Andere voetballende leden beamen zijn klacht en geven aan dat ook de 
temperatuur vaak niet goed is. Mels Fok geeft aan dat hij ernaar zal kijken. 
Jeffrey Bourne vraagt naar de ambitie voor het eerste elftal. Volgens de voorzitter is de 2e klasse 
redelijkerwijs het hoogst haalbare, omdat er anders betaald moet gaan worden voor spelers en dat 
is niet op te brengen.  
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 
 

 
JvA/Verslag ALV 2017 


