
Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 20 oktober 2008 

Aanwezig volgens presentielijst: 

Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), J.A. van Ast (secr.), M.C. Fok (accomodatie/commerciële 

zaken);  

Ereleden: 

Leden van verdienste: M.L.A. Beijer-Dirksen, S.D. Kelder 

Werdstrijdsecretarissen: J. van Tilburg, R. Stolk 

Jeugdcommissie: R. van Wijk, D. van Zanten 

Leden: H.F.H. Bauer, P. van Linschoten, J.W. van Merkensteijn, R. van Veldhuizen, J.M. van 

Veldhuizen, D. Van Verre, R. Schotte, E. van der Spek, G.J. Weber 

Afmelding; J. Bontenbal 

  

1.      Opening 

Voorzitter Van Zanten opent de vergadering om 20.05 uur met een woord van dank aan allen die de 

moeite hebben genomen te komen. Het aantal aanwezigen is alweer hoger dan vorig jaar. 

Agendapunt 10, mededelingen sbv excelsior, wordt vanwege de verplichtingen van S. Kelder later op 

de avond, behandeld direct na agendapunt 3. 

Vervolgens wordt enige tijd stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden leden. 

  

2.      Mededelingen 

Door middel van een zeer recente ervaring geeft de voorzitter enig inzicht in de minder leuke kanten 

van het werk van vrijwilligers en bestuur. Afgelopen zaterdag heeft namelijk een 10 man sterk 

interventieteam van de verschillende ambtelijke diensten onze vereniging met een octendbezoek 

vereerd. Omdat de vergunning voor de twee spelletjesautomaten bleek te zijn verlopen, kon acute 

sluiting alleen worden voorkomen door het wegslepen van betreffende automaten. Verder bleek dat 

een persoon in de kantine, op weg naar buiten reeds een sigaret te hebben aangestoken, terwijl een 

ander met een sigaret in de mond naar binnen kwam gelopen. Een reprimande was het gevolg, en 

het is af te wachten of er verdere boetes aan te pas komen. De voorzitter is van mening dat een 

dergelijke grootscheepse inval niet past bij het op vrijwilligheid gebaseerde karakter van onze club; 

hij kent bovendien diverse misstanden waar handhavingsakties veel beter prioriteit zouden moeten 

krijgen. 

Zo bleek zaterdagnacht met een koevoet te zijn geprobeerd de deur van de bestuurskamer te 

ontzetten. Inmiddels is aangifte gedaan, maar daarvoor heeft de politie in het weekend geen tijd. 

Na deze andere kant van de medaille kan worden meegedeeld dat een afspraak is gemaakt met de 

scheidsrechtersvereniging Rotterdam om ons complex op de woensdagavonden te huren voor 

trainingen, bestuursvergaderingen en sociale activiteiten. 

  



3.      Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2007  

Worden ongewijzigd vastgesteld, maar wel met enige vertraging wegens het aanvankelijke 

ontbreken van een pagina. Hierdoor wordt de verslaglegger dit maal niet met dank maar met hoon 

overladen. 

  

4.      Ingekomen stukken 

Een electronisch stuk is binnengekomen van E. Van der Spek. Besloten wordt zijn opmerkingen te 

behandelen tijdens de rondvraag. 

  

5.      Jaarverslag secretaris seizoen 2007 – 2008 

Secretaris Van Ast geeft een toelichting op zijn schriftelijk verslag over het seizoen 2007-2008 en 

benadrukt daarbij dat het een in zowel sportief als bestuurlijk opzicht uiterst succesvol seizoen is 

geweest. 

  

6.      Jaarverslag penningmeester seizoen 2007 – 2008 

De penningmeester geeft een toelichting op zijn schriftelijk verslag over het seizoen 2007-2008. 

Noemenswaardig zijn: 

-        een boekhoudkundige meevaller als gevolg van een vrijval van Btw uit eerdere jaren; 

-        een meevaller wegens de beperkte terugvraag van borg voor de trainingspakken die aan de 

jeugd zijn geleverd;  

-        een meevaller wegens terugbetaling van eerder betaalde contributie door de knvb wegens 

overschotten bij de bond;  

-        een tegenvaller vanwege toenemende representatiekosten, behalve een algemene trend in 

verband met kwaliteitsverhoging spelen hier een rol dat er maar liefst 11 keer bloemen moesten 

worden besteld voor kampioensteams en een schilderij dat voor de bestuurskamer werd 

aangeschaft. 

  

6a        Begroting 2008-2009 

Aan de hand van de uitgedeelde begroting geeft de penningmeester aan voor het lopende seizoen 

een verlies van 20.000 euro te voorzien. Redenen zijn onder meer: 

-        oplopende kosten voor trainers om kwaliteitsverhoging te bewerkstelligen; 

-        wegvallen van inkomsten uit de voetbalschool van het Thorbecke-college; 

-        hogere kosten voor reizen van D1 (dat in tegenstelling tot A1-B1-C1 niet onder de sbv valt). 

  

Het bestuur zal er alles aan doen het tekort te verminderen, mogelijke nieuwe inkomsten zijn: 



-        de eerder genoemde huur die de scheidsrechters gaan betalen; 

-        de opleidingsvergoedingen die voor spelers wordt betaald als ze bij een andere betaald voetbal 

organisatie een contract tekenen of meer dan 5 keer opgesteld worden; 

-        extra reclameborden rond het eerste veld. 

  

  

7.      Vaststelling contributie 

De contributie wordt als volgt vastgesteld: 

-        Donateurs tot 65 jaar: 85 euro 

-        Donateurs boven de 65 jaar: 75 euro 

-        Niet-spelende leden: 120 euro 

-        Jeugdleden F t/m D: 140 euro 

-        Jeugdleden C t/m A: 150 euro 

-        Senioren: 150 euro 

Toevalligerwijs heeft het Algemeen Dagblad zeer recent een overzicht van contributies van de 

Rotterdamse voetbalclubs gepubliceerd. Onze vereniging vraagt relatief geen hoge contributies aan 

haar leden, zeker in vergelijking met koploper VOC (295 euro exclusief 50 euro afkoop 

vrijwilligerswerk). Ook blijken sommige clubs 200,- euro extra in rekening te brengen voor 

‘topopleidingen’ voor jeugdleden. Om onduidelijke redenen werd excelsior overigens niet vermeld in 

het overzicht. 

  

8.      Huldiging Jubilaris 

Jubilaris Rik van Veldhuizen is zestig jaar lid van Sportclub Excelsior. Van Veldhuizen werd in 1948 lid 

van Excelsior en speelde 123 wedstrijden in het eerste elftal. Hij maakte zijn debuut op 2 mei 1954 in 

de uitwedstrijd tegen N.O.A.D. (2-1 nederlaag) en maakte tot 1958 deel uit van de selectie. Volgens 

de voorzitter was hij in tegenstelling tot de huidige spelers nog in staat een bal te koppen met de 

ogen open, en dit ondanks het touwtje dat toen nog in de bal zat. Nog steeds is Van Veldhuizen, 

samen met zijn echtgenote Joke, trouw bezoeker van de thuiswedstrijden van Excelsior. 

Dan heeft de voorzitter nog een verrassing: hij draagt namens het voltallige bestuur de heer Ron 

Stolk voor om door de algemene ledenvergadering te worden benoemd tot lid van verdienste. Stolk 

is al vele jaren actief als vrijwilliger bij Sportclub Excelsior en is dit seizoen 10 jaar wedstrijd 

secretaris voor de jeugd. Ook is hij redacteur van De Koerier en verzorgt hij – overigens met veel 

steun van zijn vrouw Marianne - de opvang van F-jes in de champions leaguecompetitie. Algemeen 

wordt het voorstel aanvaard en de heer Stolk dus van harte benoemd. De voorzitter hoopt dat het 

nu voor eens en voor altijd duidelijk is dat de inzet van de heer Stolk buitengewoon hoog wordt 

gewaardeerd. 

  



9.      Bestuursverkiezingen  

De heer Van Zanten draagt bij dit agendapunt de voorzittershamer over aan Van Ast. De 

interimvoorzitter vraagt vervolgens of de algemene vergadering kan instemmen met herbenoeming 

van beide heren in het bestuur. Hun nimmer aflatende ijver om het goede voor excelsior na te 

streven, waarbij vele uren op de club worden doorgebracht, rechtvaardigt dit ten zeerste. Van 

Zanten en Fok worden dan ook unaniem herbenoemd voor een periode van drie jaar als 

respectievelijk voorzitter en bestuurslid accomodatie en commerciële zaken. 

  

10.   Bestuursmededelingen door de S.B.V. Excelsior  

De heer Kelder gaat in op de ontwikkelingen bij het professionele deel van onze voetbalclub. Hij is 

niet ontevreden over de wijze waarop vorig seizoen werd meegedaan in de eredivisie. Pas tijdens de 

laatste competitieronde kon degradatie niet meer worden ontlopen. De teruggang naar de Jupiler 

League betekent wel een fikse teruggang in de begroting, en het zal niet eenvoudig zijn weer 

opnieuw te promoveren. Hierbij speelt ook een rol dat de nieuwe mensen die het bij feyenoord voor 

het zeggen hebben geen heil meer zien in de nauwe samenwerking met excelsior. Deze bron van 

financiën en kwaliteit loopt dan ook helaas voor excelsior ten einde. Mede hierdoor is de selectie dit 

seizoen nogal smal, zodat we een beetje geluk zullen moeten hebben met blessures. Het wordt 

verder ook steeds moeilijker om jonge talenten vast te leggen, want steeds vroeger komen topclubs 

langs om spelers weg te lokken. Wat dat betreft heeft het succes van uitverkiezing van jonge spelers 

in vertegenwoordigende teams, zoals nu bij twee B-spelers het geval is, ook grote nadelen. 

Dedegradatie zorgde er ook voor dat aan de gestage toename in het aantal toeschouwers abrupt ten 

einde is gekomen. 

Nieuwe activiteiten als de Kidsclub (200 leden), waar de nieuwe commerciele medewerker Ferry de 

Haan mee bezig is, lijken wel goed aan te slaan. Andere positieve ontwikkelingen zijn de website die 

goed wordt bezocht en de nieuwe sponsor Jupiler (interbrew). 

  

11.   Rondvraag 

De heer Van de Spek vraag naar de prijzen van consumpties in de kantine, met name het bier zou 

volgens zijn berekening exceptioneel zijn gestegen. De voorzitter verwerpt zijn standpunt en acht de 

prijzen toch al aan de lage kant. Verder stelt Van der Spek voor opnieuw een wedstrijd van de 

veteranen tijdens de nieuwjaarsreceptie te laten spelen. In het algemeen waren de reacties hierop 

erg positief, zo ook volgens Van Merkensteijn, Van Ast en Kelder. Afgesproken wordt dit voornemen 

in het bestuur verder op te pakken. 

De heer Van Merkensteijn vraagt zich af waarom damesvoetbal nooit is geintroduceerd bij excelsior. 

De voorzitter geeft een aantal praktische problemen aan, zoals extra kleedkamers en te verwachten 

relationele ontwikkelingen, op grond waarvan hij van mening is dat een meerderheid van het 

driekoppige bestuur hier nooit mee zal instemmen. 

De heer Van Merkensteijn stelt voor ook reclame-uitingen te vermelden onderaan de bladzijden van 

de electronische koerier, analoog aan het briefpapier. Het bestuur zal het voorstel bespreken. 



Overigens wil de heer van Merkensteijn melden dat hij in algemene zin van mening is dat ‘het bij 

Excelsior erg goed geregeld is’. Zijn ervaringen bij het veteranenteam, de 7x7-competitie, de 

sponsoring en nu ook bij de championsleague zijn onverdeeld positief. 

De glunderende voorzitter acht deze opmerking van toepassing op alle medewerkers bij de club 

beschouwt het als een mooie afsluiting van de vergadering. 

  

12.   Sluiting 

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit voor een drankje met een stukje kaas en sluit de vergadering 

met de hoop uit te spreken dat de opkomst volgend jaar opnieuw hoger zal zijn. 

  

  

JvA/Verslag ALV 2008 

 


