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CONCEPT 

 
Aanwezig:: 
Bestuur: C.ock van Zanten (vz.), Jacko van Ast (secr.) Pieter van Stijn (penningmeester) Joris de Caluwé (comm. Zaken).  
Lid van Verdienste: John van Tilburg, Cock van Zanten. 
Commissies: Martin Borsboom, Herman Brinkman, Bas Endlich, Arthur Rasenberg,  
Leden: Henk. Bauer, Ruud Hoogerwerf, Bob de Lange, Dick van Verre. 
Afwezig: met bericht van verhindering:, Riet Beijer-Dirksen, Randy Essed, Simon Kelder,. 

 
• Opening 
Voorzitter/penningmeester Cock van Zanten opent om 20.05 uur de vergadering, en vraagt om stil te 
staan bij de leden die zijn overleden in de afgelopen periode.  

 
• Mededelingen 
De Voorzitter begint met een aantal mededelingen. 

• Corona heeft een enorme aanslag gedaan op de wijze waarop de club de afgelopen 
periode heeft gefunctioneerd. Ondanks alles lijken we er niettemin goed doorheen 
gekomen te zijn, zoals in het verslag van de secretaris en van de penningmeester naar 
voren komt. 

• Veel aandacht is uitgegaan naar de gebiedsontwikkelingsplannen voor “Groot 
Woudestein”, geïnitieerd door het BVO-bestuur. Hier gaat voorzitter Bob de Lange 
verder op in bij agendapunt 10.  

 

 
 
• Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 november 2020 
Worden ongewijzigd vastgesteld.  

 



• Ingekomen stukken 
Schriftelijke afmeldingen van Simon Kelder en Randy Essed. 
 

 
 
 

• Jaarverslag secretaris seizoen 2020 – 2021 
Jacko van Ast geeft een toelichting op zijn verslag over het afgelopen seizoen.  
Arthur Rasenberg merkt naar aanleiding van de passage over de kleding op dat hij de kwaliteit 
ervan ondermaats vindt en dat hij de leveringstijden niet acceptabel vindt. Joris de Caluwé wijst op 
de problemen die zich wereldwijd voordoen in het containervervoer. Martin Borsboom 
complimenteert de secretaris met het feit dat hij al zoveel jaren een dergelijk verslag publiceert. 
Voor het overige zijn er geen opmerkingen en stemt de vergadering in met het jaarverslag. 
 
• Jaarverslag penningmeester seizoen 2020 – 2021 
De penningmeester Pieter van Stijn geeft een toelichting op het opgestelde financiële verslag, met een 
negatief resultaat van 976 euro. Hierbij moet worden aangetekend dat een deel van de ‘corona-
subsidies’ misschien moet worden terugbetaald. Belangrijk waren de ‘corona-subsidies’ van de 
staat (ruim 62.000,- euro), de subsidie voor sportaccommodaties en de korting van de huur van 
het complex door de Stichting Woudestein (30.000,-). Een lening ad 100.000,- euro is 
toegevoegd als schuld voor de vereniging.  
Overigens moest een belangrijk deel van de kantinevoorraad worden weggegooid vanwege de 
verlopende uiterste verkoopdatum.  
Er is geïnvesteerd in dug-outs bij het nieuwe kunstgrasveld.   
Martin Borsboom geeft aan dat hij het een sympathieke geste vond dat de 7x7-contributie voor 
het coronaseizoen is vervallen. Ook meldt hij dat hij nog geen contributiefactuur had ontvangen, 
en daarom nog niet had betaald, maar dat de club binnenkort daarom wel een financiële 
meevaller tegemoet kan zien. 
 
• Begroting 2021-2022 
Ook de uitgedeelde begroting wordt door penningmeester Pieter van Stijn toegelicht. Er wordt een 
klein positief saldo voorzien op de uitgaven van 458.000,- euro. De penningmeester wijst er wel 
op dat de begroting als gevolg van de coronamaatregelen lager kan uitpakken. 
Op verzoek van Dick van Verre zal volgend jaar de huidige begroting naast de nieuwe begroting 
worden geplaatst, zodat het overzicht over de toe- en afnames duidelijker wordt.  
 
 
 
 
 



• Bestuursbenoemingen:  
• Bas Endlich stelt zich verkiesbaar als bestuurslid voor een eerste termijn van 3 jaar.  

Bas loopt al een tijdje mee met het bestuur, is daarnaast al lange tijd spelend veteraan 
en trainde geruime tijd jeugdelftallen. Hij wil graag wat terug doen voor de club waar 
hij het al zo lang naar zijn zin heeft.  
Op voorstel van het bestuur wordt Bas met unanimiteit van stemmen benoemd tot 
bestuurslid van Sportclub Excelsior.  
  

 
 

• Jacko van Ast treedt af als secretaris en stelt zich herkiesbaar als secretaris. 
Ook de secretaris wordt met unanimiteit van stemmen herbenoemd, voor een 8ste 
termijn van 3 jaar. 

  



• Jubilarissen  
• Henk Bauer wordt gehuldigd voor zijn 50(!)-jarig lidmaatschap. Henk komt tot onze 

vreugde al jaren vanuit Zutphen naar Rotterdam voor de algemene ledenvergadering 
van Sportclub Excelsior. Eerder was zijn vader Nico - tot zijn overlijden - lid geweest. 
Behalve met een mooie bos bloemen keert Henk dit keer terug naar Zutphen met het 
felbegeerde gouden speldje van 50 jaar lidmaatschap van Excelsior. 

 

 
 

• Martin Borsboom krijgt eveneens een speldje, in zijn geval voor 25 jaar lidmaatschap. 
Martin is meer dan een doorsnee lid, hij was lange tijd onderdeel van een elftal met 
zijn studentenvrienden en later van het veteranenteam. Sinds het begin is hij ook 
betrokken bij het 7x7-voetbal van onze club, waar hij twee teams runt: Essae 1 en 
Essae 2. Inmiddels is hij ook lid van de Commissie 7x7 en houdt hij op de website de 
uitslagen en standen van deze competities bij.  

 

 
 



Dan heeft de voorzitter een verrassing, door als ingelast agendapunt een voorstel te doen om 
Jacko van Ast te benoemen tot Lid van Verdienste. Deze spaarzaam uitgereikte onderscheiding 
wordt hem toegekend vanwege 20 jaar bestuurslidmaatschap, en waarschijnlijk ook vanwege zijn 
inspanningen als trainer, leider en aanvoerder van diverse elftallen, niet alleen tijdens, maar ook 
in de 20 jaar voorafgaand aan zijn bestuursperiode. Als Sjaak leidt hij verder de 7x7-competities 
en verzorgt de website van de club.  

 
 
Het behaagt de vergadering in te stemmen met deze benoeming, waarna een vereerde Jacko van 
Ast met veel trots zijn insigne door de voorzitter bevestigd krijgt.  
 
• De voorzitter van Excelsior Rotterdam Bob de Lange, geeft een toelichting op recente ontwikkelingen bij het 

BVO-gedeelte van Excelsior 
Bob de Lange vertelt op rustige toon uitgebreid over de financiële en sportieve uitdagingen van 
zijn Excelsior Rotterdam en over de vernieuwingen, gesymboliseerd in de nieuwe naam en logo. 
Ook de plannen voor stadionontwikkeling en de gebiedsontwikkeling van de omgeving van 
Woudestein komen uitgebreid aan bod. 

 



 
Arthur Rasenberg vraagt naar de ideeën voor het verplaatsen van de amateurvereniging naar een 
ander sportpark. Volgens Bob is daar in de fase waarin de plannen zich nu bevinden geen sprake 
van, al is ruimtetekort op Woudestein natuurlijk wel een zeer belangrijke uitdaging.  
Het bestuur van de Sportclub benadrukt vervolgens dat de Sportclub op Woudestein wil blijven, 
met name vanwege de functie als buurtvereniging en ook om de verbinding met het stadion vast 
te houden. In alle huidige plannen, zoals ook gecommuniceerd met de gemeente, wordt daar ook 
van uitgegaan. 
 
• Rondvraag 

• Geen 
 

 
 

• Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.33, na eerst de aanwezigen van harte uit te nodigen 
in de kaasproeverij van Herman Brinkman. Dat laten de aanwezigen zich geen twee keer 
zeggen...          
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