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Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 18 november 2019 

CONCEPT 
 
Aanwezig:: 
Bestuur: C.M. van Zanten (vz.), J. de Caluwé (comm. Zaken), M.C. Fok (accommodatie).  
Lid van Verdienste: M.C. Fok, J. van Tilburg, C.M. van Zanten. 
Bestuurscommissie: H. Brinkman, A. Rasenberg, R. van Wijk. 
Leden: H.F.N. Bauer, M. Borsboom, R. Hoogerwerf, Wim van Merkensteijn, B. de Lange. 
Afwezig: met bericht van verhindering: J.A. van Ast, M.L.A. Beijer-Dirksen, S. Kelder, D. van Verre, D. van 
Zanten-Diethelm, 

 
1. Opening 
Voorzitter/penningmeester Cock van Zanten opent om 20.04 uur de vergadering met de constatering 
dat de opkomst erg laag is (ca 9 personen). 
 

 
 

2. Mededelingen 
De Voorzitter begint met een aantal mededelingen. 

- Aangezien de secretaris Jacko van Ast vanwege ziekte verhinderd is worden notities 
gemaakt door Joris de Caluwé. Deze geeft meteen aan dat de notities wat beknopter 
zullen zijn dan wat men normaal gesproken van dhr van Ast gewend is. 

- Punt 9 op de agenda bij Jubilarissen: het klopt niet dat Denny Kapaan 25 jaar lid is. 
Hij is in de tussentijd weggeweest. 
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- Brian d’Leon is afgetreden als penningmeester. Gebleken is dat hij vanwege zijn 
drukke werkzaamheden bij zijn eigen bedrijf en zijn privé planning het 
penningmeesterschap van de Sportclub er niet naast kan doen. Brian blijft tot 01-01-
20 ondersteunen om de boeken fatsoenlijk over te dragen. 

- Het invoeren van gegevens in Sportlink is niet helemaal goed gegaan.  

- Er is een nieuwe website waarin Sportlink geïntegreerd is, maar de uitkomst is nog 
niet helemaal naar tevredenheid. 

- Cock van Zanten wordt interim penningmeester en er wordt gezocht naar een nieuwe 
penningmeester 

- Vorige week is bekend geworden dat de samenwerking tussen de dames van SBV 
Excelsior en Barendrecht gaat stoppen. Excelsior wil zelfstandig met het 
eredivisieteam verder gaan. 

- Door de Technische Commissie (Daniel, Arthur en Cock) is een gigantische berg 
werk verzet om een kwaliteitsslag qua trainers te maken. Er is een presentatie gegeven 
aan potentiele trainers, waarna trainers konden solliciteren naar een functie bij 
Sportclub Excelsior. Er is met alle trainers daarna gesproken en er zijn ook nieuwe 
coördinatoren aangenomen.  

- Oudere spelers van de Sportclub coachen nu de jongste jeugd en de jongste jeugd 
gaat kijken naar het elftal van hun trainers als die later op de dag voetballen. Een 
goede ontwikkeling.  

- De voorzitter dankt Daniel en Arthur voor hun geweldige inzet. 
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 6 november 2017 
Worden ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Ingekomen stukken 
Geen 

 
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2018 – 2019 
Opgemerkt wordt dat het kampioenschap van de O14 niet wordt genoemd.  
Martin Borsboom vraagt zich af of de groei van de club wel te realiseren is op de huidige velden. 
Dit zal worden behandeld onder punt 10 van deze vergadering 
Voor het overige zijn er geen opmerkingen en stemt de vergadering in met het jaarverslag. 
 
6. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018 – 2019 
De penningmeester Cock van Zanten geeft een toelichting op het opgestelde financiële verslag, met 
een positief resultaat van 1.410 euro.  
Er is geïnvesteerd in nieuwe kleedkamers en een nieuwe unit voor de trainers. Dit geld is door 
middel van leningen bij elkaar gebracht. Extra geld was nodig voor nieuwe leidingen en 
straatwerk. 
De heer Bauer vraagt naar de langlopende schulden die zijn aangegaan ten behoeve van de bouw. 
Deze zijn formeel naar de SSWW gegaan. 
 
7. Begroting 2019-2020 

• De omvang van de sponsoring is omhooggegaan vanwege 3 structurele nieuwe 
sponsoren.  

• De club van 50 is opgewaardeerd naar de club van 100. Hier zijn momenteel 30 mensen 
lid van en het streven is om naar minimaal 50 te gaan. 
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• Trainers: slechts één hiervan is in loondienst 

• Opleidingskosten: we investeren in trainers en daar horen cursussen bij. UEFA C en B 
zijn dure cursussen. 

• Loonkosten: één medewerker is overgeheveld naar de SSWW 

• Vrijwilligers: Er is een grote hoeveelheid trainers. Betere trainers verdienen een betere 
beloning (onder de norm van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 1.700 
euro/jaar). 

• In verband met de BTW wijziging doet de Sportclub de kleding zelf.  

• Er is subsidie beschikbaar voor kleding/materiaal voor club en trainer. We hopen 18.000 
euro aan subsidie binnen te kunnen halen. 

 
8. Bestuursbenoemingen:  

- Cock van Zanten treedt af als voorzitter en stelt zich herkiesbaar voor een 9de termijn van 3 jaar als 
voorzitter 

- Joris de Caluwé treedt af als bestuurslid, en stelt zich herkiesbaar voor een 2e termijn van 3 jaar als 
bestuurslid commerciële zaken. 

 
Beide heren worden met unanimiteit van stemmen herbenoemd. 
 

 
 
 
9. Jubilarissen  
Vervallen 
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10. Gebiedsontwikkeling omgeving Woudestein 
Er wordt uitgeweid over de plannen inzake de gebiedsontwikkeling. Er wordt door Martin 
Borsboom gevraagd of er naar andere velden uitgeweken moet gaan worden. Daar is voor de 
Sportclub geen sprake van. 
Bob de Lange geeft aan dat alle partijen en ook de Sportclub hun wensen goed kenbaar moeten 
maken en die blijven communiceren. 

 
11. Ontwikkelingen bij S.B.V. Excelsior door de voorzitter van SBV Excelsior, Bob de Lange 
Bob liet een (vertrouwelijke) Powerpoint-presentatie zien, waarin de visie en ambitie van de SBV 
werd toegelicht.  
Het stadion is in erfpacht tot 2099. Woningbouw gaat de SBV zelf doen, met als doel inkomsten 
te genereren voor Excelsior Capital en een spelersbudget van 5 mln creëren 
 

 
 
11. Rondvraag 

• Wim van Merkensteijn en Arthur Rasenberg hadden een vraag over het beleid cq de 
mogelijkheden voor een bittergarnituur op zaterdagmiddag. Volgens informatie van Mels 
Fok kan dit altijd. Maar volgens Wim en Arthur wist het meisje in de kantine nergens van. 
Dus moeten de instructies aan het personeel beter, want anders hou je mensen niet 
binnen in de kantine. Er moet een sfeer van de derde helft ontstaan, die ook niet te lang 
hoeft te duren. 

• Arthur: Wat is de groei en ontwikkeling van de club?  
Antwoord: qua aantallen is het maximumaantal leden wel bereikt nu: 850 leden bij de 
Sportclub en 160 bij de opleidingsteams. 
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• Bij de Sportclubteams wordt uitgegaan van 30-40 spelers per leeftijdsgroep. Aan de 
onderkant bij de vijfjarigen worden nu minder nieuwe leden per jaar (40) aangenomen.  

• Bob: Hoe kunnen we de participatie van de mensen verhogen?  
o Ouders zijn geen lid nu en komen dus ook niet naar de ALV 
o Hoe kunnen we dan de leden van 18 jaar en ouder beter bereiken? 
o Aansluiting met achterban misschien met de organisatie van een andere 

gelegenheid dan de ALV? 
o Goede sfeer creëren. Mensen betrekken, bijvoorbeeld:  

▪ Familiedag. 

▪ Rotterdamse avond 

▪ Trainersbijeenkomst. 

• Volgens Wim van Merkensteijn is Excelsior nu eenmaal geen feestvereniging. Niet te 
vergelijken met clubs in de provincie. 

• Waar zijn ander clubs beter in: 
o Hockey: meer ondersteuning van ouders 
o VOC heeft bv ook meer ondersteuning. 

• Volgens Wim is het contact/samenwerking tussen SBV en SC al een stuk beter dan 
vroeger, maar het kan nog steeds beter. 

• Met Daan Bovenberg overleggen of de spelers of trainer niet een keer op 
woensdagmiddag rond willen lopen. 

• Joris meldt nog dat Bavaria de Sportclub vanaf heden sponsort. 
 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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