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Verslag Digitale Algemene Ledenvergadering S.C. Excelsior  
d.d. 2 november 2020 

CONCEPT 
Aanwezig:: 
Bestuur: Cock van Zanten (vz.), Jacko van Ast (secr), Joris de Caluwé (comm. Zaken), Pieter van Stijn 
Lid van Verdienste: John van Tilburg. 
Bestuurscommissies: Arthur Rasenberg, Léon van Zanten, Hans Slager. 
Leden: Ruud Hoogerwerf, Simon Kelder, Dick van Verre, Guno Braaf, Piet de Kramer.   

 
 
1. Opening 
Voorzitter/penningmeester Cock van Zanten opent om 20.06 uur het officiële deel van de vergadering, 
nadat er eerst over en weer uitgebreid is kennisgemaakt met de interieurs van de deelnemende 
video-bellers.  
Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van onze oud-leden, 
waaronder Mw. Braams-Vermeer en Dicky van Zanten-Diethelm. 
 
 

 
 
 

2. Mededelingen 
De Voorzitter deelt mee dat de club de afgelopen periode moeilijke tijden doormaakt. De 
beperkingen die vanwege het heersende Corona-virus zijn opgelegd, maakt de gebruikelijke 
activiteiten van een voetbalvereniging onmogelijk. Bestuur en staf proberen er alles aan te doen 
om de leden zoveel mogelijk aan voetbal toe te laten komen. Dit, terwijl de kantine-inkomsten 
grotendeels zijn weggevallen.  
Voorafgaand aan de eerste lock-down werd besloten tot ondersteuning van Herman Brinkman bij 
het beheer van de locatie. Door de komst per 1 april van Bronno Brons werd het na vele jaren 
eindelijk mogelijk voor Herman om wat vaker ’s avonds gewoon thuis te kunnen zijn. 
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3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 november 2019 
Worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Joris de Caluwé voor de aantekeningen waarop de 
notulen konden worden gebaseerd. 

 
4. Ingekomen stukken 
Geen 

 
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2019 – 2020 
De secretaris Jacko van Ast licht zijn schriftelijke samenvatting van het afgelopen seizoen toe. Het 
was in het algemeen een voorspoedig seizoen waarbij met name vooruitgang is geboekt bij de 
kwaliteit van de trainersstaf. Minder geslaagd was de omzetting van website en financiële 
organisatie naar het sportlink programma van de Knvb.  
Naar aanleiding van de introductie van walking football bij onze club via Excelsior4All vraagt Piet de 
Kramer zich af hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer oud-Excelsior leden mee gaan doen.   
Er zijn verder geen opmerkingen en de vergadering stemt in met het jaarverslag. 
 
6. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019 – 2020 
De huidige interim-penningmeester Cock van Zanten geeft een toelichting op het opgestelde financiële 
verslag, met een negatief resultaat van 40.000 euro. Behalve met de Corona-maatregelen had dit 
te maken met de onoverzichtelijke versturing van rekeningen via sportlink. Ondanks 
reparatiewerkzaamheden van de interim-penningmeester is niet alle contributie binnengekomen. 
Verder is inmiddels ook het contract met de nieuwe en dure accountant opgezegd.  
Hans Slager constateert dat het bij de contributie niet om oninbare vorderingen gaat. In dit 
verband wijst Arthur Rasenberg op de lange wachtlijst waar op dit moment 650 geïnteresseerden op 
staan. De interim-penningmeester geeft aan dat het overzicht  van de inningen niet helder meer 
was en dat het in dit seizoen alle prioriteit heeft. 
Piet de Kramer vraagt naar de redenen van de post ‘retour contributie’. Het gaat hier met name om 
leden waarvan de contributie wordt betaald door het Jeugdsportfonds. Verder krijgen sommige 
leden die voortijdig vertrekken een deel van de contributie terug. 
De ALV geeft de interim-penningmeester décharge voor het boekjaar 2019-2020. 
 
7. Begroting 2020-2021 
In de toelichting op de begroting geeft interim-penningmeester Cock van Zanten aan dat het 
negatieve saldo lager zou kunnen zijn bij een optimistischer inschatting van te verwachten 
subsidiebijdragen. Vanwege de onbekendheid van de corona-gerelateerde subsidies is ervoor 
gekozen niet alle verwachte inkomsten op te nemen. Wel bestaat er de hoop dat de diverse 
subsidies het gat voor een belangrijk deel kunnen dichten. Als er niet gespeeld kan worden zullen 
bovendien de vrijwilligersvergoedingen dalen. Daar staat echter weer de verwachte 
inkomstenderving van de kantine tegenover. Gunstig is dat onze trouwe sponsoren Quooker en 
DSW hun toezeggingen al hebben voldaan.  
De nieuwe penningmeester zal over dit soort posten een eigen beleid gaan ontwikkelen. Arthur 
Rasenberg wijst op de grote gemeentelijke subsidiepot die vanwege corona is ingesteld. Beoogd 
penningmeester Pieter van Stijn geeft aan dat hij al in overleg is met de gemeente over de 
mogelijkheden die dit voor onze vereniging biedt. Hij waakt wel voor teveel optimisme. 
Hans Slager stelt dat een negatieve begroting ongebruikelijk is en vraagt zich af of het verstandig 
is. De interim-penningmeester geeft aan dat een realistische begroting ook duidelijkheid geeft 
over de risico’s voor de leden en sponsoren, en dus ook over de urgentie van financiële injecties.  
De vraag van Piet de Kramer of er een tussenbalans komt, wordt bevestigend beantwoord.  
De begroting wordt unaniem door de ALV goedgekeurd.  
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8. Bestuursbenoemingen:  

- Mels Fok treedt af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn 
Op het moment dat de voltallige vergadering hiermee instemt, komt een formeel 
einde aan tientallen jaren dienstbaarheid van Mels Fok aan Excelsior. Een historisch 
moment aldus voor onze vereniging. Helaas is ons lid van verdienste Mels vandaag 
niet zelf aanwezig om persoonlijk afscheid te nemen. De voorzitter had voorafgaand 
aan de vergadering de wensen voor het afscheid gepolst. Het antwoord was: helemaal 
niets! Duidelijk werd de voorzitter te verstaan gegeven dat een cadeau van de club 
absoluut ongewenst was.  
Mels is zo’n 35 jaar geleden bij Excelsior betrokken geweest in allerlei rollen. Eerst als 
leider van het jeugdteam van zijn zoon. Later begon hij als jeugdbestuurslid in een tijd 
dat de club nog een geheel was met de SBV Excelsior. Als onbezoldigd bestuurslid 
deed hij van alles, zoals ook de commerciële zaken en de contacten met leveranciers, 
maar zijn passie lag bij de accommodatie. Vaak schilderde hij zelf mee aan de 
gebouwen. In de afgelopen periode had hij naast de accommodatie ook nog de 
kantine onder zijn hoede. Sinds het overlijden van zijn vrouw werd het voor Mels 
lastiger om zich te motiveren voor de vele beslommeringen op Woudestein. Daarom 
was hij de laatste maanden ook minder betrokken geweest bij de bestuurswerkzaam-
heden. 
De (digitaal) aanwezige leden hadden graag wat langer stilgestaan bij het afscheid, in 
aanwezigheid van de man die zij graag hadden willen danken voor het feit dat hij zo 
lang voor de club had klaargestaan. In het bijzonder Simon Kelder wilde namens de 
SBV Excelsior nog graag zijn waardering overbrengen, voor hetgeen Mels ook voor 
het professionele deel van onze Excelsiorfamilie heeft gedaan.  

- Pieter van Stijn stelt zich verkiesbaar voor een 1e termijn van 3 jaar als penningmeester.  
Pieter wordt op aanbeveling van het bestuur met unanimiteit van stemmen benoemd. 
Hij is momenteel al coördinator van de jongste middenbouw, waar ook zijn zoon in 
voetbalt. Pieter heeft een financiële achtergrond en is al jaren bij diverse bedrijven op 
dit terrein werkzaam. Grootste uitdaging is nu om de financiële stromen binnen de 
club te integreren via en met sportlink. Voorlopig heeft daarbij de contributie-inning 
de prioriteit. De aanwezigen feliciteren Pieter met zijn benoeming en wensen hem veel 
succes in de functie van penningmeester. 

 
9. Rondvraag 

• Piet de Kramer vraagt aandacht voor een project van Excelsior4All dat is gericht op ouderen 
met geheugenstoornissen. Door middel van herinneringen uit het verleden die betrekking 
hebben op voetbal wordt langs deze weg de eenzaamheid bestreden.  

• Hans Slager complimenteert het bestuur met de wijze waarop er de afgelopen lastige 
maanden is omgegaan met de coronacrisis. Hij spreekt zijn dank uit dat er sowieso weer 
intern gevoetbald kon worden. In zijn rol als vertrouwenspersoon heeft hij het afgelopen 
jaar geen meldingen gehad, dit in tegenstelling tot het seizoen hiervoor. 

• Simon Kelder dankt het bestuur vanaf de zijlijn. Hij ziet dat de club de afgelopen periode in 
meerdere opzichten is gegroeid. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. Het kaasplankje zal dit jaar uit de eigen koelkast moeten 
komen… 
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