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Verslag Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior d.d. 28 november 2016 

Aanwezig:: 
Bestuur: C.M. van Zanten (vz., penn.), J.A. van Ast (secr.), M.C. Fok (accommodatie & comm. zaken);  
Leden van verdienste: M.L.A. Beijer-Dirksen, M.C. Fok, J.G.Ph. van Tilburg, D. van Zanten-Diethelm  
Bestuurscommissie: H. Brinkman, J. de Caluwé. G. Ketel, A. Rasenberg, R. van Wijk, 
Leden: H.F.N. Bauer, S. Brons, R. Hoogerwerf, A. de Jong, P. de Kramer, B. de Lange, R. Schotte, J. 
Roggeveen, D. Van Verre, G.J. Weber. 
Afwezig met bericht: S. Kelder, Aanwezig met bericht van verhindering: G. Weber. 

 
 
1. Opening 
Voorzitter Cock van Zanten opent om 20.04 uur de vergadering nadat ook Piet de Kramer binnen 
gekomen is. Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden, waarbij erelid 
Jaap Bontenbal, jeugd coördinator Rob de Hoog en Hennie Libregts met naam worden genoemd. 
 
2. Mededelingen 
Er is een melding van afwezigheid ontvangen van Simon Kelder en van Gerard Weber. De laatste is 
echter toch aanwezig.  
De afgelopen periode is er veel gebeurd bij onze vereniging. Zo is uitgebreid gesproken met 
Antibarbari over de gezamenlijke bespeling van de velden, werd de procedure die heeft geleid tot 
de verlening van het Sportplus Predicaat van de gemeente Rotterdam doorlopen en vroegen de 
nodige voorbereidingen en procedures rond de bouw van een viertal kleedkamers erg veel tijd. 
Grootste uitdaging was het vinden van een vervanger van John van Tilburg die zijn vele 
werkzaamheden voor onze vereniging niet meer kon combineren met zijn taak bij de SBV 
Excelsior. En ook in de coördinatie van de jongste jeugd moest na het overlijden van Rob de Hoog 
een oplossing worden gezocht. Met respectievelijk Herman Brinkman en Gerard Ketel zijn goede 
vervangers gevonden. Verder is de kantine stevig verbouwd, is het aantal jeugdteams met vier 
uitgebreid en is het meisjesvoetbal geïntroduceerd.  
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3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 november 2015 
Worden zonder opmerkingen vastgesteld.  

 
4. Besluitenlijsten bijzondere algemene ledenvergaderingen van 17 februari en 4 juli 2016 
Worden zonder opmerkingen vastgesteld.   
 

 
 
5. Ingekomen stukken 
Geen 
 
6. Jaarverslag secretaris seizoen 2015 – 2016 
Over het schriftelijk verslag en mondelinge toelichting van Jacko van Ast zijn verder geen 
opmerkingen. 
 
7. Jaarverslag penningmeester seizoen 2015 – 2016 
Ook over de toelichting van Cock van Zanten op het opgestelde financiële verslag worden geen 
opmerkingen gemaakt. De ALV verleent decharge aan het bestuur voor de rekening overhet 
seizoen 2015-2016. 
 
8. Oprichting Stichting Sport- en Wijkcomplex Woudestein en Excelsior Jeugd 

Opleiding B.V. 
De achtergronden van de oprichting van de SSWW zijn aan de orde geweest op de bijzondere 
vergadering van 4 juli 2016. Inmiddels is deze stichting opgericht met als doel het beheer van 
onze accommodatie en de verhuur te regelen. 
De EJO is opgericht om een heldere financiële structuur te creëren voor de opleidingsteams. In 
het verleden werd vanwege de precaire financiële situatie van SBV Excelsior de jeugdopleiding 
voor een groot deel door de SC Excelsior georganiseerd en gefinancierd. Nu zijn er gunstiger 
vooruitzichten voor de SBV, is de band met Feyenoord verbroken en ligt er bovendien de 
ambitie om een erkende jeugdopleiding op nationaal niveau te ontwikkelen. Dat betekent dat een 
zelfstandige financiële positie van de jeugdopleiding is vereist. Van de hiervoor opgerichte 
Excelsior Jeugd Opleiding B.V. is 49 % van de aandelen in handen van de SC Excelsior en 51% 
van de SBV Excelsior. Inkomsten komen uit contributies en spelersverkoop, uitgaven zijn er 
voor de trainers. Ook wordt een vergoeding voor de accommodatie betaald aan de SSWW.  
Albert de Jong geeft aan dat de ambitie is om per jaar gemiddeld een speler door te laten stromen 
naar het eerste elftal. Dit jaar wordt dit bereikt, via Dogucan Haspolat.  



 

 3 

Arthur Rasenberg complimenteert het bestuur voor de veranderingen, maar geeft wel aan dat dit 
ook aan de ouders moet worden gecommuniceerd. Juist de spelers van de jeugdopleiding denken 
goed na over hun toekomst en een gezonde organisatie is daarbij zeker van belang. 
Gerard Weber vraagt zich af of het wel nodig is dat er zo veel trainers actief zijn, waarbij er dan 
ook nog verschillende per team worden aangesteld. In zijn tijd had hij zowel de A1, B1 als C1 
onder zijn hoede; er was alleen iemand extra bij die de keepers trainde. De voorzitter maakt 
duidelijk dat de tijden veranderd zijn. 
  
9. Begroting 2016-2017 
In tegenstelling tot eerdere jaren vallen de opleidingsteams niet meer in het budget voor het 
lopende seizoen. Dit gaat ten koste van de contributie-inkomsten, maar daar staat tegenover dat 
er een aantal teams en ook meisjes zijn bijgekomen. Hierdoor is het saldo niet zeer veel lager. 
Momenteel is het totale ledenaantal 731, wat ten opzichte van eerdere jaren een stevige groei 
inhoudt; het streven is om richting de 1.000 leden te gaan.  
Verder wordt nu een gebruikersvergoeding van 75.500 euro aan de SSWW overgemaakt, waarin 
behalve de veldhuur ook een groot deel van de accommodatie en de materialen is verwerkt.  
In reactie op de door Albert de Jong geconstateerde gunstiger kaspositie geeft Bob de Lange aan dat 
de voorgenomen investeringen in kleedkamers hierop mogelijk een negatief effect zullen hebben. 
Arthur Rasenberg verbaast zich over het verschil in kosten voor de aanschaf van het kledingpakket 
tussen de EJO (verplicht) en SC (vrijwillig, via Sporthuis Doesburg). De huidige constructie is 
echter onderdeel van het totaal contract dat voor enkele jaren over de kleding is vastgelegd, zodat 
er nu weinig aan valt te veranderen. Het is ook lastig om alle leden onder de verplichting te laten 
vallen? 

 
 
10. Stand van zaken vernieuwing accommodatie 
In het afgelopen jaar is opnieuw geprobeerd of in samenwerking met Antibarbari een verbetering 
van de accommodatie kon worden bereikt. Helaas leidde het niet tot voordelen voor onze 
vereniging en deed de gemeente geen toezeggingen, zodat nu definitief wordt afgezien van de 
beoogde samenwerking.  
Daarom is besloten tot zelfstandige nieuwbouw, te financieren volgens de zogenaamde 1/3 – 1/3 
– 1/3 regeling. Hierbij wordt een subsidie van de gemeente gecombineerd 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 bevinden we ons op dit 
moment midden in een ellenlange, Kafkaëske, bureaucratische procedure.  
Ook 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 te 
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gaan bouwen, maar met een nieuwe bouwer, Meerbouw, is dan nu eindelijk overeengekomen dat 
in januari de spade in de grond gaat. Om op dit heuglijke feit gezamenlijk te kunnen proosten 
heeft de voorzitter champagne laten aanrukken. 
 
11. Jubilarissen 

Twee jubilarissen worden in de bloemen gezet, en krijgen hun welverdiende teken van waardering 
uitgereikt. Voor Sjaak Roggeveen is dat het speldje met 25 jaar erop en voor Piet de Kramer is dat een 
plaquette met de aantekening van 60 jaar lidmaatschap. Naast hun actieve voetbalcarrière hebben 
beide heren in het verleden ook bestuurstaken voor onze vereniging verricht. Sjaak was lid van 
het SBV-bestuur namens de SC, en Piet was in de tijd dat Jaap Bontenbal voorzitter was, gedurende 
10 jaar jeugdsecretaris. Beiden zijn ook nu nog actief in de voetballerij als respectievelijk 
technisch coördinator bij Capelle en ‘wedstrijdanalyticus’ bij de SBV Excelsior. Wij hopen hen 
nog vele jaren bij onze club te mogen ontmoeten.  
 
12. Bestuursverkiezingen: voorzitter Cock van Zanten treedt af en stelt zich herkiesbaar 
Om statutaire redenen treedt onze voorzitter/penningmeester na een bestuursperiode van 3 jaar 
af. De aanwezigen blijken uitermate verheugd om te mogen horen dat Cock van Zanten graag 
bereid is zich weer voor een nieuwe termijn te laten benoemen.  
Vice-voorzitter Jacko van Ast geeft een positief stemadvies voor de man wiens leven al zoveel 
jaren in het teken van Excelsior staat en die de club gedurende al die tijd op doortastende wijze 
heeft weten te leiden. Hij is zijn gewicht in goud waard voor de club. En dan blijkt hij in zijn 
milde jaren ook nog een aanjager van vernieuwingen zoals nota bene het meisjesvoetbal!  
Op verzoek van Arthur Rasenberg wordt de kandidaat-voorzitter vervolgens nader aan de tand 
gevoeld over zijn visie op de ontwikkeling van onze vereniging tijdens het komende 
bestuursmandaat. Van Zanten streeft vooral naar groei in de richting van een stabiele vereniging 
op een kwalitatief hoogwaardig sportcomplex. De voltallige vergadering is direct overtuigd van de 
geschiktheid van de kandidaat, waarna Van Ast met unanimiteit van stemmen besluit tot 
herbenoeming, en alras de voorzittershamer weer uit handen geeft. 
Van Zanten bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 
13. Uitbreiding bestuur met een bestuurslid voor commerciële zaken: Joris de Caluwé 
De intensivering van bestuurstaken houdt in dat uitbreiding van het bestuur langzamerhand 
noodzakelijk wordt. De portefeuilles accommodatie en commerciële zaken zijn qua 
tijdsinspanning door bestuurslid Mels Fok lastig te combineren. Daarom komt de bereidheid van  
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Joris de Caluwé om als bestuurslid commerciële zaken toe te treden dan ook als geroepen. Ook dit 
kandidaat-bestuurslid wordt vervolgens uitgedaagd zijn visie te openbaren.  
 

 
 
Bij De Caluwé staat vooral de financiële duurzaamheid van onze vereniging hoog in het vaandel. 
Maar daarnaast dient ook de sociale functie nog meer aandacht te krijgen. Grote kansen liggen er 
bij de sponsoring, waar overigens op het gebied van de bordsponsoring onlangs al een vruchtbare 
samenwerking met de SBV Excelsior is opgezet. Een concreet punt is verder de Club van 50, 
waar afgelopen jaar een verminderde belangstelling voor bestond en die naar de 100 deelnemers 
toe moet. Albert De Jong geeft vervolgens aan direct tot de Club van 50 te willen toetreden. 
Mogelijk op grond van dit snelle succes benoemt de vergadering Joris de Caluwé voor een periode 
van 3 jaar als bestuurslid van de SC Excelsior met de portefeuille commerciële zaken. 
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14. Mededelingen S.B.V. Excelsior door voorzitter Albert de Jong 
Omdat de champagne lonkt, wil Albert de Jong zijn verslag van de ontwikkelingen bij de SBV 
Excelsior kort houden. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor de nieuwjaarsreceptie op de tweede 
woensdag van januari. Ook daar zal hij nader ingaan op de situatie bij de club.  
Verder looft hij de groei van het aantal leden van onze vereniging vanwege de positieve effecten 
hiervan op het aantal bezoekers van thuiswedstrijden.  
Er zijn veel positieve berichten bij de club, zoals het dichtbouwen van de hoeken van het stadion, 
de toename aan publiek, de handhaving in de eredivisie, 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 het spelersbudget omhoog gaan.  
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Verder is de organisatie van de catering veranderd in die zin dat Excelsior nu zelf een 50 % 
belang heeft gekregen. Speciale aandacht krijgt de Stichting Excelsior4All die dit jaar 5 jaar 
bestaat. De spin off van de vele activiteiten en projecten die hier worden ondernomen is enorm.  
Kortom een algehele trend van verdere verbetering. 
 
15. Rondvraag 
Arthur Rasenberg vraagt naar de situatie rond het bespelen van het kunstgras. De voorzitter geeft 
aan dat het bestuur wacht op de resultaten van een onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert. 
Tot op heden geven zowel het RIVM als de Knvb en de gemeente Rotterdam aan dat er geen 
enkele aanleiding bestaat om het spelen op kunstgras te beëindigen. Van Zanten citeert Van Ast 
die op grond van zijn milieukundige ervaring van mening is dat er diverse veel gevaarlijker 
bronnen zijn van chemische stoffen waaraan we worden blootgesteld. Zo ademen we dagelijks 
bandenslijpsel in van dezelfde autobanden die in korrelvorm op de meeste velden liggen, 
waardoor we veel sterker in contact komen met toxische verbindingen die aan rubber worden 
toegevoegd. Voor ons geldt bovendien dat de korrels op onze velden niet bestaan uit gemalen 
autobanden, maar uit een speciaal voor kunstgrasvelden gemaakte kunststof. [Bij navraag bij de 
gemeente blijkt er EPDM op onze velden te liggen, een granulaat dat als ongevaarlijk te boek 
staan, JvA] 
Albert de Jong prijst de nuchtere houding van het bestuur inzake de kunstgrasdiscussie. 
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16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een toast op de nieuwbouw. 
 

 
 
JvA/Verslag ALV 2016 


