
Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 21 november 2011 

Aanwezig volgens presentielijst: 

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

zaken);  

Ereleden: J. Bontenbal 

Leden van verdienste: R. Beijer-Dirksen, S. Kelder 

Werdstrijdsecretarissen: H. Brinkman, J. van Tilburg 

Jeugdcommissie: R. van Wijk, D. van Zanten 

Leden: H.E.N. Bauer, H. Burggraaf, J.W. van Merkensteijn, R. Ruigendijk, R. Schotte, E. van der Spek, 

G.J. Terlouw, G.J. Weber 

Afmelding: C. van Bloppoel, M. Borsboom, C. Hulsbus, P. van Linschoten. A. Romijn, A. Venderbos. 

  

  

1.      Opening 

Voorzitter Van Zanten opent om 20.03 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom, maar 

in het bijzonder ons Erelid Bontenbal, de Leden van Verdienste Beijer en Kelder en onze trouwe 

bezoeker de heer Bauer, die zelfs op deze mistige dag de reis vanuit Zutphen wist te volbrengen. 

  

2.      Mededelingen 

Op verzoek van het bestuur houdt Ferry de Haan van de S.B.V. Excelsior een presentatie over de 

afgelopen zondag gelanceerde stichting Excelsior4All. In deze stichting worden de sociale activiteiten 



van Excelsior gebundeld: de amateur-partners (samenwerking met voetbalclubs uit de regio), de 

Excelsior schools (samenwerking met scholen uit de regio), de Excelsior schoolsportvereniging 

(stimuleren van het bewegen van niet-clubgebonden jeugd) en de Excelsior Clinics 

(voetbaltrainingen in de wijk). Ook de Sportclub draagt van harte bij aan het faciliteren van deze 

activiteiten door middel accommodatie en trainers. 

  

3.      Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 oktober 2010  

Worden ongewijzigd vastgesteld. Afgedwongen hulde gaat naar de verslaglegger. 

  

4.      Ingekomen stukken 

Geen. 

  

5.      Jaarverslag secretaris seizoen 2010 – 2011 

Het schriftelijk verslag over het seizoen 2010-2011 wordt door secretaris Van Ast van een toelichting 

voorzien. Het is een historisch seizoen geweest door de verzelfstandiging van de jeugdopleiding bij 

de sportclub, de heroprichting van een eerste standaardelftal en de opzet van een eigen website. 

Sportief gezien springt met name het kampioenschap van het eerste elftal onder leiding van Marco 

van Lochem er uit. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

  

6.      Jaarverslag penningmeester seizoen 2010 – 2011 

Het uitgedeelde schriftelijk verslag over het seizoen 2010-2011 wordt door penningmeester Van 

Zanten toegelicht. Gedurende het seizoen moest een begrotingstekort van 40.000 euro worden 

weggewerkt. Meevallers waren, naast de soepele opstelling van de SBV Excelsior, vooral het 

resultaat van de inspanningen van de sponsoradviesgroep. Extra inkomsten zijn verkregen van 

diverse nieuwe sponsors (borden, ballen, banners, eerste elftal), een loterij en een veiling, De 

voorzitter van deze sponsorcommissie, Wim van Merkensteijn, wordt in dit verband veel lof 

toegezwaaid. Uiteindelijk is een negatief resultaat bereikt van enkele duizenden Euro, dat met de 

gedane reserveringen (afschrijvingen gebouwen) is verrekend. Het verslag wordt goedgekeurd. 

  

7.      Begroting 2011-2012 

De begroting van het lopende seizoen is opgemaakt met een tekort van 23.150 euro. Opnieuw zijn 

de kosten verder gestegen; zo staat inmiddels een achttal personen op de loonlijst. Daartegenover 

staat echter ook een aantal inkomsten, zoals door toename van het aantal leden (vier extra teams in 

de Champions League) meer contributie en verwachte omzet in de kantine. Verder wordt gehoopt 

dat de inspanningen van de sponsoradviesgroep opnieuw zulke prachtige resultaten zullen 

opleveren. 

  



Ronald Schotte vraagt zich af waarom de opbrengst van het “tien-getallen-spel” in de boekhouding 

moest worden opgenomen. De penningmeester, gesteund door het bestuur, wenst echter alle 

inkomsten officieel in te boeken. Dit geldt des te meer daar bij onze vereniging een uitgebreide 

belastingcontrole heeft plaatsgevonden, die ongetwijfeld nog eens herhaald zal worden. 

  

Gerard Weber vraagt zich af of er rekening mee wordt gehouden dat reiskostenvergoedingen 

belastingvrij kunnen worden uitgekeerd, hetgeen de penningmeester beaamt. 

  

Ruud Ruigendijk vraagt zich af waar de post ‘opleidingsvergoeding’ opeens vandaan komt. Deze blijkt 

echter dezelfde als de eerder gehanteerde term ‘transfervergoedingen’. Deze inkomsten komen 

uiteraard niet binnen voor de spelers die voorheen in de SBV-jeugdelftallen uitkwamen. 

  

8.         Royement 

De ALV stemt unaniem in met het royement van E. Dogan vanwege wangedrag na diverse 

waarschuwingen. 

  

9.         Huldiging jubilarissen:  

a.         50 jaar: C. Van Bloppoel, A.W. Venderbos, H. Burggraaf 

Henk Burggraaf wordt gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap, waarin hij in vele elftallen heeft 

meegedaan. Uniek is dat hij ooit direct van het derde (sportclub)elftal naar het eerste elftal betaald 

voetbal werd doorgeschoven. Ook is Burggraaf het lid met de meeste strafvervolgingen ooit binnen 

onze club. Van deze markante persoonlijkheid, die altijd met een bandage om de knie speelde bracht 

de voorzitter nog diverse anekdotes naar voren.  

  

b.         60 (!) jaar: J. Bontenbal  

Hoewel een officieel speldje niet bestaat voor het zestigjarig lidmaatschap van SC Excelsior, is er 

voldoende aanleiding om stil te staan bij de buitengewone bijdrage die Jaap Bontenbal aan Excelsior 

heeft verleend. Zestig jaar in allerlei functies (voorzitter, bestuurslid, jeugdcommissie, elftalleider, 

vertegenwoordiger bij de knvb) die hem al eerder terecht de titel erelid hebben opgeleverd, en die 

hem tot boegbeeld van Excelsior hebben gemaakt. Ook in het heden komt ons erelid als het weer 

het toelaat iedere zaterdag en zondag naar Woudestein en bezoekt hij trouw de wedstrijden van het 

eerste SBV-elftal. Naast de correcte wijze waarop hij Excelsior altijd vertegenwoordigt, prijst 

Voorzitter Van Zanten met name de humor die hij altijd ten toon spreidt. Als blijk van waardering 

schenkt onze Sportclub hem een herinneringsbord. 

  

c.          Tussengevoegd Agendapunt: benoeming Lid van Verdienste 

Vervolgens neemt de secretaris het woord met een verzoek aan de ALV om Dicky van Zanten tot Lid 

van Verdienste te benoemen. Sinds 1971 heeft ze zich belangeloos ingezet voor de club, eerst als 



degene die de adressen voor de papieren "Koerier" bijhield in haar Cartotheek. Ook is ze drie (!) 

weken trainster van de F-jeugd geweest en heeft ze achter de bar gestaan in het spelershome van de 

SBV-Excelsior en in de bestuurskamer van de SC Excelsior. Vele jaren lang was zij lid van de 

toernooicommissie, ook in de tijd dat er nog grote toernooien werden georganiseerd. Nog steeds 

maakt zij deel uit van de jeugdcommissie onder de titel vice-penningmeester. Momenteel is zij de 

vrouw die al jaren de ledenadministratie bijhoudt en op maandagavond, zaterdag en vaak ook op 

zondag de telefoon opneemt. Kortom veertig jaar verdienste! 

De ALV ondersteunt het voorstel van harte, waarna de secretaris een vergeefse poging doet de “clip 

van Verdienste” aan de bejubelde te bevestigen. Wel wordt mw. Van Zanten in de bloemetjes gezet. 

  

10.       Samenwerking met S.B.V. Excelsior 

Ondanks de formele splitsing, wint de samenwerking tussen SC en SBV nog verder aan belang. Dit is 

onder meer te zien aan de activiteiten in de eerder door Ferry de Haan gepresenteerde Stichting 

Excelsior4All. Het bestuur staat open voor verdere intensivering van deze samenwerking. 

  

11.       Mededelingen door de S.B.V. Excelsior  

Traditiegetrouw gaat Simon Kelder in op de uitnodiging zijn visie op de ontwikkelingen bij de SBV 

Excelsior te geven. Hij vertelt uitgebreid over de samenwerking met Feyenoord en de geslaagde 

nieuwe activiteiten die Ferry de Haan en Wouter Gudde zijn gestart, met name binnen de Kralingse 

gemeenschap. 

Ook op het financiële vlak gaan de ontwikkelingen de goede kant op. Er bestaat goede hoop dat 

binnenkort de Knvb-categorie I zal worden verlaten. Sportief gaat het momenteel minder 

voorspoedig maar op dit moment kan alleen het financiële - lees het voortbestaan - prioriteit 

hebben. 



Ronald Schotte vraagt naar het moment waarop Simon Kelder daadwerkelijk aftreedt als directeur – 

of wat Kelder dan ook maar is. Zijn heldere antwoord is: per 1 juli 2012, al zal hij ook daarna nog wel 

2 dagen/week voor allerlei klussen aan de club verbonden blijven. 

  

12.       Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag 

  

13.       Sluiting 

Om 21.50 uur eindigt Voorzitter Van Zanten de vergadering, zodat allen zich kunnen laven aan 

hetgeen staat geserveerd op de bar. 

  

                                                          JvA/Verslag ALV 2011 

 


