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Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 2 november 2015 

Aanwezig:: 
Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), J.A. van Ast (secr.), M.C. Fok (accommodatie & comm. zaken);  
Ereleden: 
Leden van verdienste: M.L.A. Beijer-Dirksen, S. Kelder, J.G.Ph. van Tilburg, D. van Zanten-Diethelm  
Bestuurscommissie: R. de Hoog, G. Ketel, R. van Wijk 
Leden: H.F.N. Bauer, P. de Bruijne, R. Essed, R. Schotte, A. Rasenberg, D. Van Verre, G.J. Weber 
 
1. Opening 
Voorzitter Cock van Zanten opent om 20.05 uur de vergadering met een minuut stilte vanwege het 
overlijden van onze kantineheld Ger Schans, en mogelijk ook andere leden. 
Vervolgens verwelkomt hij de heer Henk Bauer, die opnieuw de reis vanuit Zutphen heeft 
aanvaard om aanwezig te kunnen zijn. Ook de leden van verdienste worden genoemd, erelid Jaap 
Bontenbal, moet vanwege griep helaas de vergadering aan zich voorbij laten gaan. 
 
2. Mededelingen 
De voorzitter noemt diverse onderwerpen. Als eerste de verandering die zich in de organisatie 
heeft voorgedaan. Onder het Hoofd Opleiding Marco van Lochem, die zich vooral met de 
selectieteams bezighoudt, is naast de technisch coördinator van de ‘onderbouw’ (t/m de E-teams) 
Gerard van Helden, nu ook een technisch coördinator voor de ‘middenbouw’ (D-C-B jeugd) 
benoemd, in de persoon van Arthur Rasenberg. Vanuit het bestuur coördineert nu Gerard Ketel de 
oudere jeugd, terwijl Rob de Hoog zich vooral op de jongste jeugd richt. De veranderingen zijn 
mede ingegeven door het verzoek hiertoe van ouders van jeugdleden. Een van de belangrijkste 
doeleinden is om ook jeugdleden van de niet-selectieteams op het juiste niveau te laten spelen. De 
nieuwe aanpak is door Arthur Rasenberg en Gerard Ketel vastgelegd in een Plan van Aanpak voor de 
middenbouw en gepresenteerd op een ouderavond. De intensievere aandacht voor deze 
leeftijdsgroep nu lijkt al zijn vruchten al af te werpen. 
Een andere grote verandering in de organisatie betreft het terugtreden van John van Tilburg. 
Laatstgenoemde liet bij aanvang van het huidige seizoen weten dat hij zijn vele taken niet meer 
kon combineren met zijn werk bij de SBV Excelsior. Een hernieuwde taakverdeling en de 
indienstneming van Herman Brinkman zijn hiervan inmiddels het directe gevolg geweest. 
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 november 2014  
Worden zonder opmerkingen vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken 
De secretaris meldt dat de heren Albert de Jong en zijn mogelijke vervanger Ferry de Haan zich 
wegens een belangrijke bijeenkomst met de gemeente hebben moeten afmelden voor deze 
vergadering. 
Een schriftelijk verzoek is binnengekomen van Patrick de Bruijne om aandacht te besteden aan het 
meespelen van Excelsiortrainers bij de veteranenteams. Naar zijn opvatting, en die van een groot 
aantal veteranen en een aantal trainers, zouden de laatsten vrijgesteld moeten worden van 
contributie voor het voetbal met de veteranenteams. De onderbouwing is dat bij de 
veteranenteams vaak spelers niet mee kunnen doen wegens blessures of familieverplichtingen 
waardoor aanvulling nodig is, gecombineerd met de geringe vergoeding die onze vereniging kan 
betalen aan haar trainers. In elk geval zouden incidenteel meespelende trainers een korting op de 
contributie moeten krijgen.  
Hiertegenover staat het – overigens niet unanieme - standpunt van het bestuur dat een trainer bij 
Excelsior dat moet zijn uit overtuiging. Deze inhoudelijke betrokkenheid wordt ondersteund 
door een geringe vergoeding, een toegangskaart voor SBV-wedstrijden en een kledingpakket. En 
ook een speler die wil voetballen, zal de consequenties daarvan moeten aanvaarden. Dat kost de 
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vereniging geld en daarom zal er contributie moeten worden afgedragen. Er zouden te veel leden 
komen die geen geld meer binnenbrengen. De voorzitter vraagt de aanwezigen door middel van 
handopsteking over het voorstel te stemmen. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen 
volgt het bestuursstandpunt dat niet tot contributievrijstelling wordt overgegaan voor trainers die 
ook willen voetballen. 
 
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2014 – 2015 
Over het schriftelijk verslag van de secretaris Jacko van Ast zijn verder geen opmerkingen. 
 
6. Jaarverslag penningmeester seizoen 2014 – 2015 
Ook over de toelichting van penningmeester Cock van Zanten op het opgestelde financiële verslag 
worden geen opmerkingen gemaakt. Dit jaar kon het begrotingstekort vanwege een aantal 
meevallers worden gedicht, maar blijven verdere reserveringen uit. De ALV verleent decharge 
aan het bestuur voor de rekening van 2014-2015. 
 
7. Begroting 2015-2016 
Opnieuw wordt een begrotingstekort voorzien, met name als gevolg van incidentele uitgaven 
voor kleding en kleedruimte. Deze uitgaven kunnen niet worden gedekt door de wel gestegen 
inkomsten door hogere contributie (meer leden), hogere opleidingsvergoedingen en de 
kledingsponsoring van onze interne jeugdcompetities door Quooker. In opdracht van de ALV 
heeft het bestuur zich gebogen over de kantine-inkomsten en onder meer in een efficiënter 
kassasysteem geïnvesteerd. De positieve gevolgen daarvan zijn opgenomen, maar ook vanwege 
de veranderingen in het kantinebeheer, is het nog te vroeg voor een precieze inschatting van de 
financiële voordelen. 
Arthur Rasenberg vraagt of het juist is dat er geen financiële voordelen zijn van de reclame-uitingen 
op de kleding. Ook wijst hij op het risico van verandering van sponsoren bij de SBV. Inderdaad 
staat er geen specifieke vergoeding tegenover de shirtreclame, maar wel heeft DSW een groot 
reclamebord op onze velden. Verder stelt het bestuur zich op het standpunt dat alle spelers van 
Excelsior in hetzelfde tenue dienen te lopen als het eerste SBV-team. Ook wordt er nog op 
gewezen dat na deze aankoop de kosten de komende jaren zijn te overzien omdat dan alleen 
aanvulling van de kleding nodig is. 
Belangrijk is ook dat er intensief overleg is met het SBV-bestuur over de kosten die de SC 
Excelsior draagt ten behoeve van de SBV-verplichtingen. Dit is een erfenis uit het verleden, toen 
het betaalde gedeelte van onze club in acute geldzorgen terecht kwam. Hoewel de SBV nog met 
aanzienlijke schulden te kampen heeft, is de situatie na enkele jaren eredivisie weer een stuk 
rooskleuriger. De afspraken die toen gemaakt zijn, staan nu ter discussie en naar verwachting zal 
in de loop van het seizoen duidelijk worden in hoeverre verlichting van onze bijdrage aan de club 
Excelsior mogelijk wordt. 
Een nieuwe ontwikkeling betreft de indienstneming van Herman Brinkman, die niet is voorzien 
bij de vaststelling van de begroting. 
 
De Voorzitter last nu een pauze in om een kijkje te nemen bij Brinkmans snoeptomaatjes, en stelt 
voor om praktische redenen daarna eerst over te gaan op agendapunt 9, en vervolgens punt 8 te 
behandelen. 
 
8. Jubilarissen 
De heer Ron Stolk wordt in de persoon van zijn aanwezige dochter Karin gehuldigd voor het feit 
dat hij 50 jaar lid is van onze vereniging. Ron maakte na zijn actieve voetballoopbaan bij 
Excelsior gedurende vele jaren onderdeel uit van de jeugdcommissie, waar hij erg veel werk heeft 
verzet. Om die reden is hij eerder benoemd tot lid van verdienste. Dit jaar heeft hij het zeldzame 
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50-jaarsspeldje verdiend, dat onder groot applaus wordt overgedragen aan Karin Stolk. De 
voorzitter nodigt hem namens het bestuur van harte uit ons complex nog eens te bezoeken. 
Vervolgens vraagt de Voorzitter aan ons Lid van Verdienste John van Tilburg om naar voren te 
komen. Hij is inmiddels opgevolgd door Herman Brinkman, maar In de afgelopen tientallen jaren 
heeft John altijd ontzettend veel voor onze vereniging gedaan en daarvoor is de Sportclub 
Excelsior hem heel veel dank verschuldigd. Een van zijn grootste wensen is een keer een tocht 
met een luchtballon te maken en dat is dan ook het cadeau dat hem wordt geschonken. Dit 
gebeurt in symbolische zin in de vorm van een creatieve bal met Excelsiormandje eraan. 
Omdat John zijn werkzaamheden als materiaalman bij de SBV Excelsior zal blijven voortzetten, 
hopen we hem toch nog regelmatig op ons complex te mogen begroeten. 
 
9. Plannen accommodatie  
De voorzitter licht de geschiedenis toe, die ertoe heeft geleid dat de samenwerking met de 
gemeente en Erasmus Universiteit/Antibarbari is stopgezet. Aanleiding was dat hockeyvereniging 
Leonidas de velden van het groeiende Antibarbari aan het Toepad zou willen overnemen, samen 
met de wens van SBV Excelsior om de banden met de Erasmus Universiteit te versterken. Als 
Antbarbari op zondag Woudestein zou komen bespelen, zo was de gedachte, zou het met steun 
van de gemeente mogelijk moeten worden een nieuwe accommodatie te bouwen. Helaas bleek na 
twee jaar overleg dat er geen vooruitgang werd geboekt; van enige toezegging door de gemeente 
was geen sprake vanwege het zogenaamd ‘vrijwillige karakter’ van de samenwerking. Verder werd 
ons bestuur niet altijd voldoende geïnformeerd over de gesprekken die gaande waren. 
Daarom is besloten de gesprekken te beëindigen en de lijn van zelfstandige bespeling die al eerder 
parallel was verkend, te omarmen. Hiervoor was al een werkgroep opgericht, met daarin naast de 
bestuursleden Van Zanten en Fok een aantal ouders van jeugdleden. De Adviesgroep 
Accommodatievernieuwing bestaat nu uit Barbara van der Loo, Wim van As, Arnoud van der Slot en 
Bob de Lange. Doel is te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de accommodatie te 
vernieuwen en het bestuur te adviseren over mogelijke nieuwbouw en de bekostiging daarvan, 
eventueel gezamenlijk met de SBV Excelsior. Voorwaarde voor realisatie is uitbreiding van het 
aantal leden en benutting van het complex op de zondag. De ambitie is een groei naar 800 leden. 
Het voorstel van het bestuur om komend seizoen te starten met een interne meisjes competitie 
op zondag wordt door de aanwezigen van harte gesteund. Dat geldt overigens niet voor het 
voorstel van Van Ast om ook veterane meisjes in te schrijven. In dit verband wijst De Bruijne nog 
op het belang het openen van de kantine op de zondagen. Nu staan tegenstanders van de 
veteranen regelmatig voor een dichte deur. 
 
10. Bestuursverkiezingen: secretaris Jacko van Ast treedt af en stelt zich herkiesbaar 
Unaniem wordt ingestemd met een nieuwe bestuurstermijn van drie jaar; de heer Ronald Schotte 
brengt daarbij zelfs zijn felicitaties over aan het slachtoffer. 
 
11. Mededelingen S.B.V. Excelsior door Albert de Jong 
Vanwege de aangekondigde afwezigheid van de voorzitter en directeur van de SBV Excelsior, 
komt dit agendapunt te vervallen. 
 
12. Rondvraag 
Arthur Rasenberg geeft aan dat het de eerste keer was dat hij deze vergadering heeft bezocht. Zijn 
eerste reactie is de vraag hoe je meer mensen bij deze vergadering kunt betrekken. Het bestuur 
zegt toe te gaan bekijken op welke wijze meer vrijwilligers en ouders, als toehoorders kunnen 
worden uitgenodigd voor de vergadering van volgend jaar. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst. 
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