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1.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de RKSV EXCELSIOR’20, te
houden in het clubgebouw “de Toekomst” op:
Vrijdagavond 7 december, aanvang 19:30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen en Ingekomen stukken
Notulen algemene ledenvergadering 15-12-2017 en 31-1-2018
Verslag over seizoen 2017-2018
Financiën algemeen
Verslag van de penningmeester voetbal over de resultaten
Verslag van de penningmeester cricket over de resultaten
Verslag en verklaring Kascontrolecommissie
Verkiezing nieuwe Kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing
Pauze
9. Rondje stellingen
10. Begrotingen en voornemens voetbal
11. Begrotingen en voornemens cricket
12. Statutenwijziging en nieuw huishoudelijk reglement
13. Voordrachten leden van verdiensten
14. Rondvraag
15. Sluiting
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2.

Notulen ALV 2017

Datum 15 december 2017
Opening
Bij aanvang van deze ledenvergadering hebben zevenenveertig leden de presentielijst
getekend en acht leden zich bij de secretaris afgemeld. Voorzitter Henk van Deventer opent
de vergadering met één minuut stilte voor de Excelsior’20-leden en Excelsior’20-getrouwen
die het afgelopen jaar zijn overleden. Henk Hoek, Riet Buckers, Joop Marrevee en Jan
Jansen. Vervolgens deelt Henk mede dat erevoorzitter Hans Kleinekoort ernstig ziek is.
Namens de aanwezige leden wenst Henk hem sterkte toe in deze zware tijden.
Achter de bestuurstafel nemen tijdens deze vergadering niet alleen de gekozen
bestuursleden maar ook Roel Peeters plaats. Sinds juni neemt Roel op uitnodiging aan de
vergaderingen van het hoofdbestuur deel. Bedoeling daarachter is de inbreng van jongeren
te vergroten. Voorlopig wordt dit gecontinueerd.
Het verslag van de ALV van vorig jaar en de verslagen van de voorzitter en de diverse
afdelingen en commissie over het seizoen 2016-2017 worden doorgenomen. Het aantal
leden van de vereniging is gestegen tot 974 waarvan bijna 500 jeugdleden en 96 niet
spelende leden.
Jos Heggelman wijst erop dat in het verslag van de vorige ALV een fout staat. De
benoemde Bever van het jaar 2016 heet geen Liza maar Lisa. De overige stukken roepen
geen opmerkingen of vragen op.
Financiën
Henk Lansbergen geeft een overzicht van de financiële stand van zaken. Het eigen
vermogen is het afgelopen jaar toegenomen en de omvang van de te treffen voorzieningen
zijn op peil. Enkele weken geleden is zelf het laatste gedeelte van de lening voor de
kleedlokalen afgelost. De vereniging staat er financieel goed voor.
Jan Wegman, penningmeester voetbal, gaat dieper in op de resultaten van de
voetbalafdeling. Meevallers over het afgelopen seizoen waren o.a. transfergelden van
Castagnos en kantine-inkomsten. Daarnaast had het kledingplan veel impact; een
investering van € 100.000 die in drie jaar moet worden terugverdiend.
Aan de kostenkant zijn er besparingen bereikt door een andere energieleverancier, een
andere verzekeraar en minder afdracht aan IRADO doordat het afval gescheiden wordt
aangeleverd. Het positieve resultaat van € 20.000 is met name gebruikt om versneld af te
schrijven. Al met al een in financieel opzicht prima voetbaljaar.
Bart Kroesen, secretaris van de cricketafdeling, licht bij afwezigheid van penningmeester
Hans Boeije, de resultaten van de cricketafdeling toe. Ook hier meer contributies, meer
sponsoren en meer barinkomsten. Ook de subsidie van de KNCB is gestegen. Aan de
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kostenkant waren er extra uitgaven door het aantrekken van een tweede buitenlandse
speler. Ook noodzakelijke aanpassingen aan het chalet en de renovatie van de oefenkooien
(waaraan aan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Groot Fonds hebben
bijgedragen) hebben geleid tot extra uitgaven. Niettemin eindigde het seizoen met een
stevige plus van € 9000.
Kascontrolecommissie
Hierop kreeg, namens de kascontrolecommissie, Edwin Marrevee het woord. Hij deelde de
leden mede dat de kascontrolecommissie de financiële administratie grondig onder de loep
heeft genomen en dat zij - zoals dat zo netjes wordt geformuleerd- “geen onjuistheden
hebben geconstateerd die de getrouwheid van het verslag van de penningmeesters
beïnvloeden”. Het voorstel om het bestuur décharge te verlenen wordt door de ALV
overgenomen.
De kascontrolecommissie kwam o.a. met de aanbeveling de statuten te actualiseren.
Hans Zuijderwijk en Cees Vollebregt zijn beschikbaar om volgend jaar wederom de
kascontrolecommissie te bemensen. Edwin Marrevee stopt er na vele jaren mee.
Ondanks een verzoek daartoe meldt zich tijdens de vergadering geen lid om zijn plaats in te
nemen. Het bestuur zal op zoek gaan naar een derde lid.
Bestuursverkiezingen
De bestuursverkiezingen zijn het laatste onderwerp van voor de pauze.
Henk van Deventer licht zijn aftreden als voorzitter na zes jaar voorzitterschap toe. Tijd voor
nieuwe bloed en de omzetting naar de nieuwe structuur is grotendeel voltooid. Hij dankt de
leden voor het vertrouwen over de afgelopen jaren.
Henk gaat echter allerminst voor de vereniging verloren. Hij maakt bekend dat hij toetreedt
tot de door zo velen gewenste “Normen/ en waardencommissie” die binnenkort weer uit de
steigers komt. De aanwezigen reageren daarop met een spontaan applaus.
De aftredend voorzitter prijst zich gelukkig met de situatie dat hij, namens het HB, Ruud de
Leede, mag voorstellen als beoogd opvolger. Ruud is bekend bij én met beide takken van
sport, kent de vereniging van jongs af aan, heeft reeds diverse bestuurlijke functies bekleed
en lijkt geknipt voor deze functie.
Met een luid applaus nemen de leden de voordracht van het bestuur over en kiezen Ruud tot
de nieuwe algemeen voorzitter.
De leden gaan eveneens akkoord met de andere voordrachten. Daarmee bestaat het
bestuur uit:
Ruud de Leede
Henk Lansbergen
Leo Buckers
Phons Ockerse
Luuk van Troost
Bart Kroesen
Vacant

-

Algemeen Voorzitter
Algemeen penningmeester
Algemeen Secretaris
1e Vertegenwoordiger Voetbal
1e Vertegenwoordiger Cricket
2e Vertegenwoordiger Cricket;
2e Vertegenwoordiger Voetbal
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Net voor de pauze neemt Leo Buckers het woord. In zijn toespraak kijkt hij terug op de vele
bestuurlijke jaren die Henk voor de vereniging actief is geweest. Zeven jaar voetbalvoorzitter
en na een onderbreking van circa 6 jaar bijna even lang algemeen voorzitter. Tijdens Henk’s
voetbalvoorzitterschap werden vele kampioenschappen gevierd en de basis gelegd voor de
uiteindelijke promotie naar de hoofdklasse. In zijn periode als algemeen voorzitter werden de
verhoudingen tussen voetbal- en cricketafdeling geharmoniseerd en de financiële scheiding
in alle rust voltooid. Henk bewaart ten alle tijden deze rust en is altijd op zoek naar een
oplossing. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor de uitstekende wijze waarop hij
zijn algemeen voorzitterschap heeft ingevuld. De terughoudendheid die hij in zijn nieuwe rol
moest betrachten bij het oplossen van problemen, die tegenwoordig in eerste aanleg de
verantwoordelijkheid van de voetbal- c.q. de cricketafdeling zijn, viel hem niet altijd even
gemakkelijk maar was inherent aan de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden binnen
de vereniging.
Omdat Henk het voorzitterschap bijna 15 jaar op uitstekende wijze heeft ingevuld, vraagt Leo
namens het gehele HB minus Henk zelf (die van niets weet) om hem te benoemen tot erelid. De leden gaan hiermee onder luid applaus akkoord.
Na de pauze start de nieuwe algemeen voorzitter met en korte introductie voor zichzelf,
voorzover nog nodig. Zijn ambitie is om de club nog leuker te maken. Leden moeten zich er
vooral thuis voelen. Hij vraag eenieder vooral de verbinding met elkaar te zoeken en vraagt
nadrukkelijk om hem te benaderen als er iets speelt.
Vooruitkijken voetbal
De beide afdelingen schetsen hun plannen voor de komende periode. Bij de Voetbal moet
men daarbij denken aan de mogelijkheden die ontstaan door de uitbreiding van de
accommodatie met een tweede kunstgrasveld op het oude Asvionveld en de 4 extra
kleedlokalen die onlangs beschikbaar zijn gekomen. Door deze uitbreiding nemen ook de
accommodatie-kosten overigens toe; reden om voor de voetballeden de contributie met € 5
te verhogen. Phons Ockerse geeft aan dat het er qua accommodatie nu eindelijk ruimte
ontstaat om ook meisjes/dames-voetbal te gaan aanbieden. Maar dit vraagt naast
accommodatie ook om kader om dit goed te organiseren en begeleiden. Het voetbalbestuur
gaat daar mee aan de slag en hoopt in het komend seizoen te kunnen starten met
meisjesvoetbal.
Op een vraag of de club door de overgang van Castagnos naar Vitesse nog op een
tegemoetkoming kan rekenen, is het antwoord nee. Er is namelijk sprake van verhuur en niet
van een echter transfer.
Ook ontstaan kansen om het recreatief voetbal op de zaterdag verder uit te breiden. In
hoeverre, net als vele andere (oud)zondagverenigingen, een selectie-elftal op de zaterdag
wordt ingeschreven, is onderwerp van studie. Er wordt verder geïnvesteerd in samenwerking
met PPSC en HBSS als het gaat om G-voetbal. Gelet op de drukte op het complex (34
jeugdteams, 17 Zamivo-teams, 5 zondag- en 2 zaterdagteams) is niet uitgesloten dat er voor
trainingen moet worden uitgeweken naar de vrijdag. Gelukkig is in het aftreden van Remco
Dijkmans als jeugdvoorzitter snel voorzien door dat Patrick de Rooij zich bereid heeft
verklaard diens functie op zich te nemen.
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Vrijwilligerswerk
Dénise Kleinekoort wijst op de teleurstellende ervaringen als het gaat om het meehelpen
van ouders en leden bij bardiensten. Op de maandag- en dinsdagavond is de bar gesloten
en de bestaande barploegen krijgen steeds meer diensten te draaien. Wat kan het bestuur
daaraan doen? Is het mogelijk leden/ouders daartoe te verplichten of verplichte diensten te
laten afkopen.
Er start vervolgens een discussie waarin er o.a. op wordt gewezen dat “verplichten” binnen
een vrijwilligersorganisatie lastig is; afdwingen en sanctioneren vraagt veel “negatieve
energie”. Kinderen niet opstellen omdat de ouders het vertikken, werkt negatief door naar het
team dat dan met te weinig spelers kan komen te staan. Maar bij andere verenigingen
(hockeyvereniging HCS) werkt het “afdwingen” wel, dus waarom niet bij Excelsior’ 20?
Mogelijk dat er beter met positieve signalen kan worden gewerkt. Beloon degenen die als
vrijwilliger actief zijn, zo wordt geopperd. De oude procedure van inschrijfcommissie waarbij
wordt afgesproken dat de ouders een bijdrage leveren, kan dat niet opnieuw van stal worden
gehaald?
Namens het voetbestuur wordt erop gewezen dat er nog steeds wel degelijk gesprekken met
ouders worden gevoerd voordat jeugdleden worden aangenomen. Er gaat ook veel goed.
Het Voetbalbestuur beschikt over een actuele lijst van de kennis en kunde van meeste
ouders van jeugdleden waardoor er bij bepaalde klussen gericht kan worden gezocht. Ook
daar wordt mee aan de slag gegaan.
Maar de tendens is inderdaad dat de bezetting van bijvoorbeeld barfuncties steeds lastiger
wordt. Het bestuur spreekt uit dat dit onderwerp hoog op de agenda staat en zij er op zal
terugkomen.
De aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde contributieverhogingen met € 5 voor
voetballeden
Vooruitkijken cricket
Bart en Luuk schetsen de plannen voor het komend seizoen. De huidige begroting is
gebaseerd op zekere inkomsten; pas als die omhooggaan kunnen er extra uitgaven worden
gedaan.
De barinkomsten zijn voorzichtiger geraamd; zo’n mooi seizoen als die welke achter ons ligt
(twee kampioenswedstrijden) is bijna niet voorstelbaar. Er is tot dusverre dan ook maar een
“oversea- speler” aangetrokken (Ingram).
Grootste uitdaging voor de cricket op dit moment is het project om naast het chalet
kleedkamers te verkrijgen. In dat geval concentreert het cricket zich meer rondom het chalet.
Ook biedt dit kansen voor internationale wedstrijden. De KNCB vereist bij dergelijke
wedstrijden namelijk kleedkamers direct naast het speelveld. Er bestaat nu de mogelijkheid
kleedkamers van SVV over te nemen maar met name het vervoer daarvan naar Thurlede is
een kostbare aangelegenheid. Er wordt gesproken met fondsen en gemeente maar de
begroting is nog verre van sluitend. Mocht het bestuur tot aanschaf willen overgaan, dan zal
daarvoor via een ALV om toestemming worden gevraagd.
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De werving van nieuwe leden, ook op scholen, gaat onvermoeibaar verder. De verlenging
door de KNVB van het voetbalseizoen naar eind mei zit het cricket daarentegen aardig in de
weg. Door de aanwezigheid in de komende zomer van twee cricketvelden zullen de
problemen wat betreft de accommodatie nog wel meevallen maar degenen die zowel voetbal
als cricket spelen, kunnen wel in de knel komen. Veld 3 is wegens renovatie volgend seizoen
niet beschikbaar maar met het voor cricket geschikt gemaakte oude Asvionveld kan worden
opgevangen. De aanleg van een bruggetje waardoor dit veld rechtstreeks vanuit het chalet
bereikbaar is, is een andere wens van het cricketbestuur.
Door de promotie van het Nederlands elftal naar de hoogste cricketklasse, is de kans
aanwezig dat er grote internationale wedstrijden op Thurlede gespeeld gaan worden.
De KNCB heeft besloten dat er in het vervolg gespeeld gaat worden met witte ballen
waardoor de kleding niet meer wit mag zijn. Dit heeft de nodige consequenties voor de kledij
van de in het wit spelende Excelsior’20 spelers.
Voor de cricketspelers is er geen contributieverhoging noodzakelijk. Alleen komt er een
nieuw categorie van recreatiespelers.
Toekomst Thurlede.
Henk van Deventer is degene geweest die vanuit de club het meest betrokken was bij de
gesprekken over de plannen van de gemeente over herstructurering op Thurlede. In die
hoedanigheid brengt hij verslag uit over de stand van zaken. Thurlede wordt voorlopig niet
op de schop genomen; de gemeente heeft namelijk een soort van “time out” ingelast. De
komende 10 jaar (geen harde toezegging) wordt het park op hoofdlijnen ongemoeid gelaten.
Er komen in maart verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Het nieuwe college zullen
zich opnieuw buigen over de plannen voor het Beatrixpark, waaronder Thurlede.
De gemeente heeft afgelopen zomer wel aangekondigd op Thurlede groot onderhoud te
gaan verrichten. De accommodaties van de verenigingen worden onderzocht en aangepakt
op de aspecten veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Op basis van de uitkomsten van de
schouw die daarvoor inmiddels heeft plaatsgevonden, gaat de gemeente een plan opstellen.
Thans is Excelsior’20 in afwachting van de rapportage die n.a.v. die schouw zal worden
uitgebracht. In januari gaan we daarover in gesprek met de gemeente.
Wat inmiddels wel is gerealiseerd is een opknapbeurt van en de aanleg van drainage onder
het oude Asvionveld. Dit veld is thans in gebruik als voetbalveld voor de jeugd en straks als
volwaardig cricketveld. Aankomende zomer wordt op het oude kunstgrashockeyveld een
verlicht kunstgrasvoetbalveld aangelegd. Dit opent voor ons vele nieuwe mogelijkheden. Ook
de plaatsing van de porto cabins (de vier extra kleedlokalen) geeft ruimte voor meer teams.
Mari Dingenouts wijst op de overlegronde die de gemeente aan het opzetten is over de
toekomst van Schiedam. Daar vindt in januari zelfs een bijeenkomst over plaats in de kantine
van Excelsior’20. De vereniging is hierop aangehaakt. Henk geeft desgevraagd aan dat hij
beschikbaar blijft voor het overleg met de gemeente.
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Ook wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid in het park, zowel op het parkeerterrein als
op ons complex zelf. Henk wijs erop dat PPSC in dezelfde situatie verkeert en samen met
Excelsior’20 ook continue aandacht vraagt voor deze problematiek. Ook de “Vrienden van
het Beatrixpark” is hiermee er mee bezig. Zelf verkennen wij nu de mogelijkheden van een
uitbreiding van de bewakingscamera’s.
100-jarig jubileum
Dénise Kleinekoort vertelt samen met Anton de Rouw over de plannen voor de viering van
het 100-jarig bestaan. Er is een jubileumcommissie, er is een vaandel en er wordt na
gedacht over activiteiten als onder meer een vrijdagavond-dinner, een familietoernooi, een
24 uurs- cricketwedstrijd en het plaatsen van een feesttent waarin allerlei activiteiten kunnen
plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog veel meer ideeën. Heeft iemand nog goede suggesties;
klop aan bij Dénise of Anton.
Voordrachten leden van verdienste
Luuk van Troost vraagt de leden in te stemmen met de benoeming van Bart Kroesen als
lid van verdienste. Bart is in 1986 bij de vereniging betrokken geraakt als fysiotherapeut en
vanaf 1996 actief in bestuurlijke functies actief geworden. Als voorzitter van het hoofdbestuur
tijdelijk, secretaris en nadien nog allerlei functies binnen de cricket zoals secretaris,
organiseren van evenementen, kledingprojecten, scoorder, afgevaardigde in het overleg van
graswicketclubs; de functies van Bart zijn eindeloos. Terecht is Bart uitgeroepen tot
vrijwilliger van het jaar van de KNCB. Hoogste tijd ook om Bart te benoemen tot Lid van onze
club.
Phons Ockersen draagt Remco Dijkmans voor als lid van verdienste. Remco, die als
speler het 1e elftal, heeft gehaald, is 25 jaar geleden begonnen als jeugdtrainer, heeft als
begeleider van talloze jeugdkampen gefungeerd en is jeugdsecretaris/jeugdvoorzitter en lid
van het hoofdbestuur geweest. Daarbij is hij ook nauw betrokken geweest bij de gesprekken
met andere Thurlede-verenigingen en de gemeente over de plannen met sportpark Thurlede.
Remco heeft al die tijd veel tijd en energie in de club is gestoken. Een benoeming tot lid van
verdienste is dan ook zeker op zijn plaats.
Met beide voordrachten wordt door de leden met groot applaus ingestemd.
Rondvraag
Bob van der Waal bepleit dat het vrijwilligerswerk binnen de vereniging ook aantrekkelijk
moet worden gemaakt. Belonen werkt betere dan verplichtingen opleggen. Op de vraag van
Ruud of hij beschikbaar is om hierover mee te denken, antwoordt Bob bevestigend.
Stephan Bosdijk wijst op de goede jeugdlichtingen die er aan komen. Hoe denkt het
bestuur om deze spelers voor de club te behouden? Remco geeft aan dat het lastig is om
excellente spelers voor de club te behouden. Er wordt al op zeer vroege leeftijd gescout en
aan de jongens (en ouders) getrokken. Maar door te zorgen voor goede trainers en
begeleiding en ook het belang van het plezier te benadrukken kunnen goede spelers
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behouden blijven. Denk daarbij ook aan het belang van activiteiten als jeugdkampen om de
betrokkenheid bij de vereniging (clubgevoel) te vergroten.
Linda van Dun vraagt aandacht voor het belang van de normen en waarden van de club en
de betrokkenheid van de ouders. Ouders voelen zich minder betrokken; hoe kunnen we die
tendens omkeren? Ook Remco Dijkmans heeft de afgelopen maand daarover aan de bel
getrokken.
Ruud antwoordt dat de zorgen worden gedeeld. Er zijn gelukkig nog steeds een groot aantal
vrijwilligers en we moeten ook niet een té zwartgallig beeld schetsen. Niettemin is het wel
van belang dat het bestuur hiermee aan de slag gaat. Dat is in het verleden overigens ook
gebeurd en er is helaas géén simpele oplossing voor. Maar er moeten wel initiatieven
worden genomen om tenminste binnen de club het tij te keren. Voorkomen moet wel worden
dat te weinig mensen te veel moeten doen waardoor ook die vrijwilligers afhaken. Degenen
die hierover willen meedenken, wordt gevraagd aan te haken. Overigens is het wel positief
dat de Normen en waarden commissie nu weer nieuw leven wordt ingeblazen.
Rob Luchies wijst op de teruglopende belangstelling voor de wedstrijden van het eerste
team en de verminderde sfeer na afloop. Kunnen er initiatieven komen om de gezelligheid te
verbeteren? Phons beaamt dat de belangstelling inderdaad wat wegebt en geeft aan te
bekijken of er na afloop van de wedstrijden van de hoofdmacht weer e.e.a. georganiseerd
kan worden.
Rob de Leede sluit de rondvraag af met het bericht dat zijn vader wegens een kwakkelende
gezondheid niet bij deze ledenvergadering aanwezig kan zijn maar er ook van afstand heel
trots op is dat zijn zoon voorzitter van Excelsior’20 is geworden. De hele familie wenst Ruud
veel succes in zijn nieuwe functie
Afsluiting
Om half 11 wijst Ruud de aanwezige op de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari en sluit
hij af met de wens dat iedereen met hem aan de slag gaat om de club nog mooier te maken.
2e algemene ledenvergadering op 31 januari 2018 i.v.m. voornemen aanschaf
kleedlokalen cricket
De 20 aanwezigen bij deze extra Algemene Ledenvergadering op 31 januari 2018 pasten
maar net in de bestuurskamer. Voorzitter Ruud de Leede heette iedereen van harte welkom
en gaf daarop het woord aan Bart Kroesen.
Bart schetste de aanloop naar het moment waar de aanwezige leden nu voor staan; het al
dan niet instemmen met de aanschaf van een kleedkamergebouw voor de cricketafdeling.
Die aanloop zag er zo uit. Getipt door Huib Zandwijk is een projectcommissie aan de slag
gegaan om de mogelijkheden te onderzoeken om een vijf jaar oud gebouw bij SVV over te
nemen. Dit bouwwerk dient uiterlijk eind februari te worden verwijderd vanwege de
herstructurering op Harga. Het cricketbestuur had overigens al eerder een verkenning
uitgevoerd naar de aanschaf van geschikt kleedkamers maar toen werd geconstateerd dat
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de kosten van iets dergelijks minimaal op € 150.000 zouden uitkomen. Onbereikbaar wat
toen het oordeel.
In dit geval was uit de gesprekken met de huidige eigenaar (SVV huurt de kleedkamers) naar
voren gekomen dat dit gebouw voor € 86.000 (inclusief een post onvoorzien) kon worden
aangeschaft, verplaatst, geïnstalleerd en op onderdelen aangepast. Bovendien was deze
firma, Duocar BV,bereid een lening te verstrekken om een deel van de aanschafkosten te
financieren.
Voordat bedrag krijgt Excelsior’20 de beschikking over kleedgelegenheid voor 4 elftallen,
volwaardige douche-voorzieningen (ook voor dames) en (kleed)ruimte voor umpires &
officials. Er zijn warmwater boilers (elektrisch) en een mechanisch afzuigsysteem. Het
gebouw bestaat voornamelijk uit kunststof en is daarmee in hoge mate onderhoudsvrij.
Indien deze lang gekoesterde wens in vervulling gaat kunnen zowel de thuis- als de
uitspelende teams vlak bij het hoofdveld verkleden. Bovendien neemt de kans toe op
belangrijke landenwedstrijden vanuit de KNCB. Nu komt ons complex door het ontbreken
van kleedkamers naast het hoofdveld niet voor internationale wedstrijden van landenteams
in aanmerking. En hoewel de kans klein is en dus geen grote verwachtingen moeten worden
gewekt; belemmeringen om wedstrijden tegen de grootste cricketlanden ter wereld te spelen
(en dat staat de komende jaren te gebeuren), zijn dan weggenomen. Dus wie weet.
Het transport zal in verband met wegafsluitingen in de nacht plaatsvinden met een tweetal
diepladers en kranen. Dat wordt nog een hele onderneming maar Excelsior’20 loopt daarbij
geen risico. De grond-en graafwerkzaamheden, alsmede het aansluiten van leidingen en
rioleringen zitten ook in de opdracht aan Duocar BV. De kleedkamers komen vanuit het
chalet bezien aan de andere zijde, ongeveer waar thans een tweetal opslagcontainers staan.
Een vergunning is aangevraagd.
Niet onbelangrijk is natuurlijk het financiële gedeelte. De € 86.000 moeten worden gedekt
door een bijdrage uit de eigen middelen, een lening van Duocar BV en bijdragen van de
gemeente Schiedam en van enkele betrokken Fondsen. Contributieverhoging wordt niet
voorzien. Wel zullen de leden nog werkzaamheden in eigen beheer moeten uitvoeren; denk
daarbij aan het plaatsen van banken, haken en een beschermende vloer.
Nadat een kleine drie kwartier over de in en outs én risico’s is gesproken, vraagt Ruud of de
leden instemmen met het voorstel over te gaan tot de aanschaf van deze kleedlokalen onder
de conditie dat de bijdragen van de Fondsen zeker zijn. Mocht daar een kink in de kabel
komen, wat overigens niet wordt verwacht, dan wordt er niet gekocht. De aanwezige leden
stemmen unaniem in met dit voorstel.
Hierna geeft Ruud een toelichting op de gesprekken met de gemeente over het groot
onderhoud en de verduidelijking van de eigendomsverhoudingen. De gemeente wil graag
binnen één jaar duidelijke afspraken maken over het eigendom en het beheer van de
opstallen. Daarbij heeft zij geen voorkeur voor een bepaalde verhouding; als het maar
duidelijk wordt vastgelegd Het is dus aan Excelsior’20 om te bepalen of er - in uitersten
gesproken - een situatie ontstaat dat alle opstallen worden overgedragen aan de gemeente
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en wij gaan huren of dat de situatie blijft zoals die nu is; Excelsior’20 wordt gezien als
eigenaar van de door haar gerealiseerde opstallen en is daarvoor verantwoordelijk.
Afgesproken wordt een werkgroepje in het leven te roepen dat zich hierover gaat buigen.
Overleg met andere clubs over ervaringen en ideeën is daarbij een eerste stap. Kortom;
wordt vervolgd.

3.

Verslag van de Algemeen Voorzitter

Vorig jaar ben ik op de voorzittersstoel van Excelsior’20 gaan zitten. Een stoel die bijna 100
jaar is warm gehouden door de grote namen uit de verenigingsgeschiedenis. Als je dan op
die stoel mag plaatsnemen, realiseer je je dat het een eer is om op dit stoel te mogen zitten.
En dat bij die eer ook verwachtingen horen, al weet je niet precies wat er nu verwacht wordt.
Ik heb wel mijn gedachten over mijn club. Excelsior’20 is in mijn ogen een fatsoenlijke
vereniging waar tegenstanders met plezier tegen spelen. Niet omdat we de punten
weggeven, maar omdat er bij ons goede begeleiders, nette spelers en een correct publiek
zorgen voor een goede sfeer op en langs het veld. Winnen is daarbij leuk, maar het feit dat
iedereen het naar zijn zin heeft is veel belangrijker. We moeten ons altijd blijven realiseren
dat voetbal en cricket maar spelletjes zijn en dat er geen miljoenen op het spel staan. Een
beetje relativeringsvermogen is dus wel op zijn plaats. Goed kunnen verliezen van een
betere tegenstander is namelijk geen schande. Niet alleen rond het veld gaan we goed met
elkaar om, ook bij feesten en partijen staat goede sfeer voorop. Het is aan het bestuur om de
kaders neer te zetten waarbinnen we die leuke club kunnen zijn.
Met dit in je achterhoofd begin je dan aan de klus! En dan komen ineens allerlei
verschillende onderwerpen langs. Vooral leuke dingen, af en toe iets vervelends. Nu vind ik
het al vervelend als Excelsior’20 slecht in het nieuws komt, dus mijn drempel op dit gebied is
heel laag. Het grote voordeel voor het bestuur is dat heel veel goed gaat. Er lopen namelijk
hele capabele mensen rond, die weten wat er nodig is om een club te laten draaien. Niets
gaat vanzelf en daarom kan er niet genoeg waardering zijn voor alle mensen, die zich voor
en achter de schermen inspannen voor iedereen. Niet dat er geen verbeterpunten zijn, maar
die worden onderkend. Het duurt dan soms even, maar dan zijn de resultaten van
verbeteringen zichtbaar.
Een belangrijke taak voor het bestuur is duidelijk maken wat er speelt en hoe daarop wordt
gereageerd. Tenslotte is iedere verandering een mogelijke bedreiging en dus moeten we
kunnen uitleggen waarom dingen gebeuren, zoals ze gebeuren. Laat iedereen ervan uit
gaan dat alle bestuursleden werken aan de toekomst van de vereniging en niet uit eigen
belang beslissingen nemen. Uiteindelijk gaat het altijd om het verenigingsbelang. Je hebt de
beroemde wet van Maier, die stelt dat de effectiviteit van beleid wordt bepaald door de
vermenigvuldiging van de kwaliteit van het beleid en de acceptatie door de mensen, die met
het beleid aan de slag moeten. Daar ligt de komende jaren een belangrijk aandachtspunt
voor het bestuur. De leden mogen ons daar ook op aanspreken. Het beleid moet goed zijn,
maar we moeten ook hel goed in staat zijn uit te leggen waarom de dingen lopen zoals ze
lopen
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Zo, dit moest even geschreven worden om de onderwerpen hieronder in de juiste context te
plaatsen.
Normen en waarden
Een onderwerp dat veel aandacht vraagt, omdat het de cultuur van de vereniging definieert.
De cultuur is de manier waarop we met elkaar omgaan en dus super belangrijk. Heel veel
staat niet op papier, maar is in de loop van de jaren zo gegroeid. En at maakt Exceslior’20
uniek. Het voortbestaan van een vereniging zal de komende jaren afhankelijk zijn van de
manier van omgaan met elkaar en de mate waarin mensen zich daarin herkennen. Tenslotte
word je alleen maar lid van een club waar je je thuis voelt. Voor die cultuur zijn we met zijn
allen verantwoordelijk. Een belangrijk aandachtspunt is dan het feit dat er twee sporten
worden beoefend. Hoe zorgen we ervoor dat voetbal en cricket onlosmakelijk blijven
verbonden? Een andere belangrijke vraag is wat voor club we in de toekomst willen zijn? Het
komende jaar gaat het bestuur hier mee aan de slag en dan zijn we vooral ook heel
benieuwd naar de mening van de leden.
Afgelopen jaar is de Commissie Normen en Waarden nieuw leven ingeblazen. Deze
commissie neemt het voortouw als het gaat om dit onderwerp. De leden van de commissie
vertegenwoordigen veel kennis en ervaring binnen Excelsior’20. Vanuit het hoofdbestuur
juichen we het toe dat er weer actiever bezig wordt gegaan met de kernwaarden van de
vereniging.
Huisvesting
Een goed onderhouden, schoon en veilig complex is het visitekaartje van de vereniging. De
afgelopen jaren is hard gewerkt om ons terrein in optimale staat te houden en te krijgen. Als
je nu op een willekeurige dag binnen komt, dan kijk je je ogen uit over de zeven velden die
ter beschikking staan! Door het vertrek van Asvion hebben we de mogelijkheid gekregen om
twee kleine velden en een nieuw kunstgrasveld in gebruik te nemen, zodat ook op
piekmomenten voldoende velden beschikbaar zijn. In de spits is alleen het aantal
kleedlokalen soms een probleem. Maar dan blijkt dat hockeymores binnensluipen en niet
iedereen meer onder de douche staat na een activiteit.
Het is wel jammer dat het niet is gelukt om kleedruimte bij het cricketveld te regelen. Alles
was in kannen en kruiken, financiering geregeld, toestemming van de leden in een ALV,
bleek dat het transport niet mogelijk was.
Wat mooi is dat we andere organisaties kunnen helpen. De Zonnebloem, druk met
activiteiten voor ouderen en mensen met beperkingen, zocht een ruimte voor de soos, die ze
om de twee weken organiseren. Via, via hebben ze contact gezocht en natuurlijk is Excelsior
dan bereid om de kantine ter beschikking te stellen. De ruimte is er, dus waarom zouden we
die niet goed gebruiken!
Over de huisvesting zijn we op een ander front druk in de slag met de gemeente. De
gemeente wil duidelijkheid scheppen over de eigendomsverhoudingen. Er staat namelijk
niets op papier over eigendom van ons complex. Strikt juridisch is het dan makkelijk. Het
Nederlandse rechtssysteem kent het begrip natrekking. Zoek je dat begrip op dan krijg je
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zinnen als: “de ondergrond trekt na wat er boven die ondergrond wordt gevestigd”. Heel
abstract, maar in onze situatie betekent deze constructie dat de gemeente (de eigenaar van
de grond) kan claimen dat alles op de grond haar eigendom is. Kort door de bocht: kantine,
chalet, kleedkamers, tribune enz. kunnen door de gemeente via natrekking worden
toegeëigend. Maar de gemeente pakt het niet zo drastisch aan, ze gaan met ons in overleg
over de voor beide partijen beste oplossing. Wij hebben dus invloed op de uitkomst en die
kan twee kanten op, met nog verschillende oplossingen die ergens in het midden liggen.
Optie 1 is dat we recht van opstal krijgen en de opstallen als ons eigendom moeten
behandelen. Gevolg: geen huur, maar een opstalvergoeding en de verplichting tot
onderhoud. Optie 2 is dat we gaan huren van de gemeente. Het traject duurt al even en zal
ook nog wel even doorlopen. Uiteindelijk zullen we een keuze moeten maken en op papier
de afspraken met de gemeente vastleggen
.
Deze hele exercitie rond eigendomsverhoudingen is mogelijk een opstapje naar een veel
groter traject: herinrichting van Sportpark Thurlede. Op de A4, Sportpark Willem Alexander
en op Harga heeft de gemeente inmiddels een werkwijze geïntroduceerd met een
parkmanager en clubs, die de accommodatie huren. Dit is ook ons mogelijke voorland. En
dan praten we over een mogelijke verandering, die de hele club op zijn kop gaat zetten.
Zoals hierboven beloofd: we gaan alle leden goed op de hoogte houden van de voortgang
van alle gesprekken met de gemeente.
Statuten en huishoudelijk reglement
De belangrijkste juridische stukken binnen de vereniging zijn staturen en huishoudelijk
reglement. Daar is namelijk in geregeld hoe zaken moeten worden aangepakt als het een
keertje niet zo goed loopt. De laatste wijziging dateerde nog uit het guldentijdperk, dus het
was wel nodig op de stukken eens goed tegen het licht te houden. Een werkgroepje met Leo
Buckers, Roel Peters, Hans Zuijderwijk en Ruud de Leede is aan de slag gegaan en nu
liggen er bescheiden die weer jaren mee moeten kunnen. Naast allerlei praktische en
taalkundige aanpassingen is vooral gekeken naar de manier waarop de vereniging op die
moment is georganiseerd. En dan wordt het puzzelen. Want hoe verhouden de verschillende
besturen zich tot elkaar? Wanneer is het hoofdbestuur aan zet? Wanneer mag een
afdelingsbestuur een beslissing nemen? Tot welke bedragen strekt het mandaat zich uit? De
werkgroep heeft in mijn ogen belangrijk werk gedaan, waar zelfs de notaris mee in zijn
nopjes was.
Nu op naar een nieuw verenigingsjaar, waarin het aftellen naar de 100ste verjaardag begint.
En laten we onszelf vleien met de gedachte dat Excelsior’20 er voor een bijna 100-jarige nog
heel goed voor staat!

4.

Ontwikkeling ledenaantal

In het seizoen 2017-2018 stabiliseerde zich het aantal leden. Zo kende het aantal zamivospelers een dipje, waar het aantal jeugdige voetballers daarentegen fors groeide.
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Kijken we naar de cijfers aan het begin van het seizoen 2018-1019 dan zien we een daling
bij het aantal jeugdige voetballers, een toename van de senioren voetballers en Zamivospelers. Wel noteren we voor het eerst dames en meisjes onder de voetballeden. Het aantal
cricketters is toegenomen. Dat neemt niet weg dat het aantal leden tot net onder de 950 is
gezakt. Met de toegenomen velden en kleedkamercapaciteit wordt verwacht dat het aantal
leden de komende periode weer wat zal groeien, er is weer ruimte. Niettemin; het belang van
groeien is voor het bestuur ondergeschikt aan het belang dat Excelsior’20 een club is waar
leden zich verbonden voelen aan hun club, jeugdspelers een goede ondersteuning krijgen en
waar iedereen zich gedraagt volgens de afgesproken normen en waarden.
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Ontwikkeling ledenaantal Excelsior'20 gedurende de jaren 2000 - 2018
sep-00

sep01

sep02

sep03

sep04

sep05

sep06

sep07

sep08

okt09

nov10

okt11

okt12

okt13

okt14

okt15

nov16

okt
17

Okt
18

gewoon

135

148

160

159

162

217

131

127

121

129

131

127

126

119

108

107

93

96

95

ereleden

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

jeugd

250

251

227

237

208

266

309

337

378

366

427

431

428

389

377

384

414

449

3901

senior

141

120

118

114

125

113

125

117

103

76

82

102

119

113

98

84

115

128

1452

97

110

153

177

183

169

166

192

202

209

201

179

192

Voetbal

actief of Zamivo
totaal

391

381

361

359

343

389

540

574

644

629

701

711

721

694

677

677

730

756

727

jeugd

20

21

27

36

19

28

22

21

26

33

24

16

20

28

19

21

30

29

32

senior

34

36

34

31

42

39

37

38

42

28

29

33

29

24

31

27

24

47

52

dames

11

13

13

11

9

0

0

0

0

0

0

0

0

10

7

14

13

8

9

totaal

65

70

74

78

70

67

59

59

68

61

53

49

49

62

57

62

67

84

93

jeugd

9

10

36

17

16

14

18

17

24

25

24

21

19

25

23

26

18

17

15

senior

20

18

14

13

16

14

17

14

12

11

11

14

13

11

7

13

9

17

14

totaal

29

28

50

30

32

28

35

31

36

36

35

35

32

36

30

39

27

34

29

totaal
ledenaantal

621

628

646

627

608

702

766

792

870

856

921

923

931

914

875

888

921

974

948

Bridge

72

70

85

84

83

73

73

62

47

31

26

27

25

24

24

11

11

11

9

Donateurs

18

16

15

13

14

14

17

12

12

11

11

10

7

7

6

6

6

5

5

Cricket

Voetbal&cricket

1
2

Waarvan 23 meisjes
Waarvan 12 dames
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5.

Verslag Voetbal

5.1 Algemeen
Terugkijkend op vorig seizoen, maar ook de seizoenen daarvoor, allereerst een groot
dankwoord aan de oud-voorzitter van het voetbalbestuur, Phons Ockerse. Tot februari 2018
heeft Phons zich ingezet vanuit zijn rol als voorzitter om onze club verder te brengen.
Persoonlijk vind ik het een hele eer om de verantwoordelijkheid van het voorzitterschap, van
de mooiste voetbalclub van Schiedam, sinds februari 2018 op mij te mogen nemen. Als
voorzitter ben ik onderdeel geworden van een geweldig team bestuursleden bestaande uit:
•
•
•

Jan Wegman, Penningmeester
Hans Hekman, Secretaris
Dave van der Linde, Voorzitter Jeugdafdeling en lid technische commissie

Aan het einde van het seizoen, tegen het zomerreces aan, is tevens Daan Bakboord
toegevoegd aan het Voetbalbestuur.
Met dit geweldige team zijn we de uitdagingen in het seizoen 2017-2018 aangegaan.
Uitdagingen die ook een voorbereiding zijn op het huidige lopende seizoen.
We merkten dat de normen en waarden vervagen, de terugkeer van de normen en waarden
was benoemd tot een belangrijk speerpunt van het voetbalbestuur. Denk hierbij aan onze
“Basis 11”. Het komende jaar zullen we blijven benadrukken dat respect voor elkaar, elkaars
verschillen en elkaars mening een groot goed is. Dit onderling respect zullen wij blijven
vragen van eenieder binnen de gelederen van Excelsior ’20.
De vergrijzing onder onze vrijwilligers is een ander aandachtspunt. In het laatste seizoen
hebben we daar veel aandacht voor gevraagd en energie gestoken in wervingsacties. Hier is
ook meer structuur aangegeven door de Vrijwilligerscommissie. Mooie resultaten zijn
geboekt en ons korps vrijwilligers is al significant uitgebreid. Als bestuur zullen we prioriteit
blijven geven aan deze ontwikkeling. De lasten kunnen niet telkens door dezelfde schouders
worden gedragen, als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan is het voor een ieder makkelijker.
Vele handen maken licht werk.
Om het vrijwilligerswerk en betrokkenheid van ouders bij Excelsior ’20 te stimuleren, zijn ook
de eerste voorbereidingen getroffen om een gloednieuwe app in het leven te roepen. De
bedoeling is om in het komende seizoen deze app in te zetten voor het delen van nieuws,
push – berichten, boeken van vrijwilligerstaken, herinneringen aan vrijwilligerstaken, delen
van wedstrijdschema’s, trainingsschema’s, indeling van velden en de indeling van
kleedkamers. Een mooie manier van moderne communicatie die te koppelen is aan de
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schermen in onze kantine. Op deze manier kunnen we in de toekomst onze sponsoren onder
de aandacht brengen.
Ook de AVG regelgeving vroeg veel van onze vereniging. Vanuit het Voetbalbestuur en
Hoofdbestuur moesten beslissingen worden genomen over processen, gegevens en de
risico’s. Ook AVG is nu geborgd binnen onze vereniging en er zijn duidelijke procedures
opgesteld hoe te handelen bij onduidelijkheden.
Samen met de Commissie Normen en Waarden (CNW) zijn de eerste stappen genomen om
respect, omgang met elkaar en de basis 11 van Excelsior ’20 weer onder de aandacht te
brengen. en de (on)mogelijkheden. Helaas heeft het Voetbalbestuur CNW ook moeten
inschakelen op een casus die dreigde te escaleren.
Zoals op iedere vereniging hebben we ook gezien dat sommige zaken niet te voorspellen
zijn, meer tijd vragen dan gepland en toch weer anders lopen dan was voorgenomen. Hieruit
hebben we onze leerpunten getrokken en nemen we mee naar de toekomst. Tijdige en
volledige communicatie blijft een essentieel punt.
Over situaties gesproken die niet te voorzien zijn… bijna ieder seizoen ontvallen ons helaas
enkele leden en dierbaren van de club, de één helaas eerder dan de andere. Zo ook dit
seizoen. Een van de memorabele en indrukwekkende momenten is het overlijden van Irma,
de echtgenote van onze Hans Hekman. Als club hebben wij hier laten zien waartoe wij in
staat zijn, hoe hecht wij zijn en dat wij voor elkaar klaar staan. Samen door dik en dun. Irma
zal enorm worden gemist en voor altijd in ons hart blijven.
Tot slot wil ik namens het volledige bestuur, en ongetwijfeld namens veel meer leden, een
speciaal dankwoord richten aan onze onderhoudsploeg. Er kan niet vaak genoeg worden
benadrukt hoe belangrijk de inzet van deze mannen en vrouwen is voor onze vereniging. Op
vaak onzichtbare wijze (op tijdstippen wanneer geen van ons allen op de club aanwezig is)
werd telkens weer gezorgd dat:
•
•
•
•
•
•
•

het complex er netjes bij ligt,
de lijnen op de velden zijn getrokken,
de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd,
het materiaal aanwezig is,
de sponsorborden zijn opgehangen en verplaatst,
de voorbereidingen voor evenementen zijn getroffen
en ongetwijfeld nog veel meer uiteindelijk zijn verzorgd.

Een inzet die van onschatbare waarde is en die nooit als vanzelfsprekend mag worden
ervaren. Nogmaals dank daarvoor.
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Wij zijn als Voetbalbestuur van plan deze positieve weg te blijven volgen, open te staan voor
elkaars ideeën en elkaar vooral te blijven helpen. Samen zijn wij de club en samen zijn wij
altijd sterker.
Zoran Nikolić
Voorzitter Voetbalbestuur
Excelsior ‘20
5.2 Senioren
Dit seizoen starten we met 5 seniorenteams op de zondag en 2 teams op de zaterdag. Bij de
zondag werd het bekende vierduh het vijfde. Dit had te maken dat er een vriendenteam werd
samengesteld met allemaal twintigers, zij werden het vierde elftal. Beide teams speelden
lekker en er was vooral veel plezier en verbroedering. De selectie bestond ook dit seizoen uit
drie teams. Het derde team onder leiding van Umit Ergin speelden heel leuk mee en greep
net naast een periode. Het tweede team was gepromoveerd naar de hoofdklasse en hadden
het heel erg moeilijk. Leen Muis deed samen met zijn begeleiding er alles aan maar vaak
greep met net mis, met als gevolg dat zij degradeerden. Het vlaggenschip stond ook dit jaar
onder leiding van Gohkan Cayir in de 2e klasse. De resultaten waren erg wisselvallig maar
door een goede eindsprint werd nacompetitie ontlopen.
De zaterdag had ook dit jaar twee teams die lekker recreatie voetbal spelen in de lagere
klasse op zaterdag. Veel plezier, natuurlijk wel fanatiek werkten zij een leuk seizoen af.
5.3 Jeugd
Organisatorisch
Het jeugdbestuur begon het seizoen met Remko Dijkmans als jeugdvoorzitter. In oktober
kondigde Remko aan om te stoppen als jeugdvoorzitter. Via een bericht op de site gaf hij
uitleg waarom hij tot dit besluit was gekomen. In onze zoektocht hadden we in eerste
instantie iemand gevonden, die bij verandering in de privésfeer helaas er toch vanaf zag. Ik
heb toen het stokje per 1 januari van Remko overgenomen.
De overige leden van de jeugdcommissie waren Rob Buckers (secretaris), Sieng Lutawan
(algemeen), Samantha van der Kruit (ledenadministratie), Jorg Henneke (activiteiten), Parmi
van der Velden (coördinator JO17), Sylvia van Domburg (coördinator JO15), Edwin
Marrevee (coördinator JO13), Ton Dijkshoorn (coördinator JO11), Barry Schoenmakers
(coördinator JO8), Ivo Vollebregt (coördinator mini’s), Micheal Schoenmakers en Wim
Blijdorp (coördinator G jeugd).
Door het gebrek aan velden was het behoorlijk behelpen met de trainingen zeker als de
weergoden niet meewerkten. Dit vroeg veel inspanning van de commissieleden om te zorgen
dat ieder team evenveel kon trainen.
Toch kunnen we terugkijken op een knappe prestatie van alle commissieleden. Want 37
teams konden iedere week spelen en trainen en de sfeer was erg goed. Wel zien we een
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terugloop van scheidsrechters en is het iedere week een grote puzzel voor Rob Buckers om
dit geheel ingevuld te krijgen.
Sportieve prestaties
Over het algemeen deden alle teams goed mee in hun afdeling, zodat hele grote gekke
uitslagen ons bespaard bleven. Natuurlijk staken een aantal teams er bovenuit en mochten
zich tijdens de slotdag huldigen als de echte kampioenen. JO9-1 werd kampioen in de
Hoofdklasse en wonnen hun kampioenswedstrijd tegen Feyenoord. Helaas maar ook wel
met trots leverde dit wel op dat we drie spelers kwijtgeraakt zijn. 2 Spelers vertrokken naar
ADO Den Haag en 1 naar Feyenoord.
Dan JO13-6, een team dat het qua bezetting heel moeilijk had, een vaste kern van 9 spelers
die er elke week was. Door de geweldige inspanningen werd dit team iedere week
aangevuld door andere spelers. Op de eerste plaatst hulde voor de spelers die invielen.
Maar als je dan kampioen wordt smaakt de taart nog lekkerder. Dan ook twee teams
kampioen bij onze G jeugd JG1 en JG3 mochten de schaal omhoog houden en dat werd op
een fantastische manier gevierd. Mooi om te vermelden dat tijdens de kampioenswedstrijd
iedereen stond te klappen toen de tegenstander een heel mooi doelpunt scoorde. Daar
kunnen heel veel mensen iets van leren.
Activiteiten
Dit seizoen was er wederom weer een aantal activiteiten dat gemiddeld werd bezocht. Zo
kwam Sinterklaas dit jaar even mee doen met de training en kregen alle kinderen een leuk
cadeau. In de kou gingen er veel kinderen naar het strand toe voor de strandtraining. Met
een kleine 90 kinderen gingen we op selectieweekend naar de Roerdomp in Middelbeers.
Waren er een aantal FIFA toernooien voor de oudere jeugd en werd het seizoen afgesloten
met een geweldige slotdag. Natuurlijk gingen we ook dit jaar weer op jeugdkamp, voor de
44ste keer gingen we met 56 kinderen naar Hulsthorst. Met het warme weer hebben zij een
superweek gehad en deden de kinderen thuis spontaan hun shirt uit en…
Al met al kunnen we terugkijken op een goed seizoen, waarin we wel moeten concluderen
dat er vrijwilligers bij moeten. Ook zullen we veel aandacht moeten besteden aan de normen
en waarden en vooral de benadering naar de vrijwilligers toe. Dit zal een mooie uitdaging zijn
die ik graag met deze mensen aan wil gaan in het seizoen 2018-2019.
Dave van der Linde
Jeugdvoorzitter
5.4 Verslag Zamivo
Het 14e seizoen van het Zamivo (zaterdagmiddagvoetbal van 7 tegen 7 ) is gespeeld.
17 teams streden om de beste te zijn. In deze teams spelen jonge mannen van begin 20 jaar
tot en met mannen die de leeftijd van 60 gepasseerd zijn.
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Op een half veld werd er weer zonder scheidsrechter netjes gestreden voor de overwinning.
Het sociale aspect is eigenlijk belangrijker dan het winnen of verliezen.
De teams werden afgelopen seizoen ingedeeld op de ‘Champions League’ manier. Door de
rangschikking van het seizoen ervoor kwam ieder team in een bepaalde pot.
Er werden spannende wedstrijden gespeeld en er waren ook hele grote verschillen in
uitslagen in de 4 poules. Na een hele competitie (uit en thuis) werd men weer op sterkte
ingedeeld. Hierdoor kwamen er veel meer gelijkwaardige wedstrijden.
De fijne samenwerking met PPSC, het voetbalbestuur, de onderhoudsploeg en de jeugd- en
barcommissie zorgde voor een voorspoedig verloop van de wedstijden.
Verder deden veel teams mee aan het traditionele oliebollen en snerttoernooi.
George Leuver
5.5 Verslag Kantinecommissie
Het seizoen 2017-2018 was een tegenvallend seizoen voor de kantinecommissie. Het niet
meer organiseren van grote evenementen (NK Ambtenarenvoetbal), als ook de mindere
prestaties van het eerste, betekende een flinke omzetdaling. Uiteindelijk was onze omzet na
aftrek belastingen 153.241 Euro, tegen 178.600 Euro vorig seizoen.
Door de goede afzet in voorgaande seizoen, konden we samen met cricket, wel een hogere
omzetbonus over kalenderjaar 2017 van Heineken ontvangen!
Inmiddels zien we de verschuiving van contante betalingen naar pinbetalingen groeien.
38,5% van onze omzet wordt inmiddels gepind. Voor lopend seizoen zien we dit percentage
nog verder toenemen. Grote dank nog steeds aan de heren Theo van Deventer en Rob Ruts
voor het afhandelen van de contant geldstromen!
Doordat onze omzet daalde, daalde onze post inkopen uiteraard ook. Echter op gebied van
inkoop probeert onze inkoper Theo vd Meer nog steeds de kosten te drukken. Met zijn
ervaringen uit het verleden wordt er scherp ingekocht. Vanwege beperkte
opslagmogelijkheden gebeurt het wel eens dat een bepaald artikel niet meer op voorraad is.
Ook op dit gebied zullen we komend seizoen proberen dingen te verbeteren.
Inkoopcontracten zullen we nader bekijken en we overwegen meer opslagruimte te creëren.
Tijdens Prinsenbal 2018 gaan we nieuwe (breek) munten introduceren. Verschillende
oorzaken hebben ons doen inzien dat de oude traditionele munten niet langer houdbaar zijn.
Oude munten zullen in 2018 nog ingeleverd kunnen worden, breekmunten zullen beperkter
houdbaar zijn.
Voor kalenderjaar 2019 voorzien we een aantal uitdagingen: BTW-wijzigingen, mogelijke
accijnsverhogingen, inkoopkosten hoger. Ook willen we tijdens de doordeweekse
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bardiensten af van contante betalingen. Dit om het bardienst draaien nog laagdrempeliger te
maken.
Ook hebben we binnenkort een nieuw koffieapparaat. Een apparaat die koffie maakt uit
versgemalen bonen! De verwerking per beker koffie duurt iets langer, maar de kwaliteit is
super! Vanwege de langere verwerkingstijd, zullen we hopelijk snel na wat aanpassingen
een tweede apparaat neerzetten.
Vanwege de eerdergenoemde zaken, zullen we er per 1 januari 2019 niet aan ontkomen
onze verkoopprijzen tegen het licht te houden.
Zipora Martinez heeft afgelopen seizoen langzaamaan de bardienstplanning overgenomen
van Denise Kleinekoort. De bardiensten liepen dit seizoen op sommige momenten nog wat
lastig. Met ingang van seizoen 2018-2019 gaan we bardiensten beter plannen op basis van
niet langer vrijwillige basis. Met de nieuwe club app, kunnen vrijwilligersdiensten beter
worden ingeroosterd en bewaakt op nakoming!
5.6 Verslag Vrijwilligerscommissie
We kunnen nooit teveel vrijwilligers hebben!
Wanneer je onze club binnenloopt is de kantine open, de bar bezet, staan er trainers klaar
en ligt de accommodatie er netjes bij. In negen van de tien gevallen zijn hier één of meerdere
vrijwilligers voor verantwoordelijk. Van bestuurder tot barmedewerker en van leider tot
onderhoudsploeg, iedereen doet het vrijwillig. We gaan er met zijn allen vanuit dat dit
vanzelfsprekend is. Dat is het niet. Iedereen heeft naast zijn of haar leven bij Excelsior'20
ook nog een ander leven. Ook een vrijwilliger. We hanteren geen functieomschrijvingen. Een
ieder vult de taak in naar eigen inzicht. Gaan er dan zaken mis? Ja zeker. Is dat erg?
Wellicht is het vervelend, maar daar kan altijd over gesproken worden. Laten we in ieder
geval begrip opbrengen voor elkaars verschillen.
Vrijwilligerswerk wordt gezien als verplichting. Zo moeten we er niet naar kijken. Uiteraard je
verplicht je aan een bepaalde taak, maar besef dat je daar de club en zeker ook jezelf een
groot plezier doet. Je geeft wat aan de club, maar je krijgt er een hoop voor terug. Je leert de
club van een andere kant kennen. De club waar je kinderen, jijzelf, je partner of weet ik wie
je allemaal een warm hart toedraagt veel tijd door brengt. Vriendschappen en relaties
ontstaan binnen deze club.
Het is een absoluut doemscenario dat bepaalde zaken en activiteiten niet meer kunnen
omdat er geen vrijwilligers zijn. Een bar die dicht blijft. Een elftal dat niet kan trainen. Velden
die niet in orde zijn. Feestjes die niet georganiseerd kunnen worden. Ik moet er niet aan
denken. Een van de uitdagingen voor seizoen 2018/2019 en verder is om dat te voorkomen.
We hebben de vrijwilligerscommissie in het leven geroepen om te kijken of en hoe we nog
meer mensen kunnen stimuleren en motiveren om iets extra's voor onze club te doen.
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Daarbij geldt: afspraak = afspraak. Indien nodig zullen we vrijwilligers aanspreken over
gemaakte afspraken.
Daarnaast hopen we binnenkort een nieuwe app te kunnen lanceren. De vrijwilligersmodule
van deze app biedt mogelijkheden om het plannen, coördineren en het communiceren van
het vrijwilligerswerk eenvoudiger te maken. Tot slot willen we helpen voorkomen dat
vrijwilligers de strontkar over zich heengereden krijgen. We zijn géén professionals, maar we
doen dit omdat we het leuk vinden en omdat het belangrijk is voor onze club.
Mochten er op- en / of aanmerkingen zijn laat het ons dan weten. Ga niet tekeer tegen
iemand, die in eigen tijd en op eigen wijze iets probeert bij te dragen aan onze club. Er is
altijd ruimte voor verbetering, maar we hebben elkaar keihard nodig.
Vele handen maken leuk werk!
5.7 Verslag Sponsorcommissie
Sponsoring, fondsenwerving, business to business, social media etc. blijven van groot
belang voor het realiseren van ambities van sportverenigingen. Ook in het afgelopen
verslagjaar 2017 -2018 heeft Excelsior’20 voetbal gunstige resultaten behaald vanuit
sponsorinkomsten. Naast de opbrengsten uit sponsoring en fondsenwerving zijn er ook
diverse vormen van in naturasponsoring geweest, waar wij als vereniging met name op ons
jaarlijkse selectieweekend voor de jeugd, het jeugdkamp en de herfstweek dankbaar gebruik
van hebben gemaakt. Ook dit jaar zijn we weer veel dank verschuldigd aan onze sponsoren
die het mede mogelijk maken om de ambities van onze vereniging te realiseren.
Op 21 september jl. zijn diverse sponsoren en medewerkers van onze goede doelen onze
gast geweest op de sponsoravond van onze voetbalafdeling met als spreker de Haagse
behangkoning en voetbaldier John van Zweden. Op deze avond hebben sponsoren
onderling nieuwe contacten gemaakt, hebben wij als club nieuwe sponsoren mogen
verwelkomen en hebben wij een mooie donatie kunnen doen aan het nieuwe Familiehuis
Daniel den Hoed dat wij vanuit Excelsior’20 ondersteunen. Op deze avond werd door onze
hoofdsponsor (en die van Sparta) D&S Groep, bekend gemaakt dat ons eerste elftal in het
jubileumjaar 2020 een wedstrijd zal spelen tegen de profs van Sparta. Dit is alvast een mooi
affiche voor de festiviteiten rondom ons 100 jarig bestaan. De jubileumcommissie is dan ook
op zoek naar sponsoren voor alle activiteiten in het jubileumjaar.
Ook voor de komende maanden hebben wij weer diverse activiteiten voor onze sponsoren
op het programma staan. Wij zullen u hiervan via de website en social media op de hoogte
houden.
Nieuwe sponsoren
Trots zijn wij op onze bestaande sponsoren die vaak al vele jaren lang onze vereniging
financieel ondersteunen. Zij bieden ons als club een stabiele financiële basis. Maar we zijn
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ook ontzettend blij dat we onze lijst met sponsoren dit jaar hebben kunnen uitbreiden met de
volgende namen:
Domino’s Pizza
ITHO Daalderop
Straetus
The Feather Store

reclamebord op het scorebord hoofdveld
reclame op nieuw bord plattegrond complex
reclame op nieuw bord plattegrond complex
narrow casting en sponsor-wedstrijdbal
6 meter reclamebord langs het hoofveld en
sponsor-wedstrijdbal

Als u ons complex De Toekomst opkomt ziet u een heel mooi nieuw bord met daarop de
plattegrond van ons complex en een vermelding van onze sponsoren. Ook in ons clubhuis
vindt u op de diverse tv’s deze informatie terug, samen met de veldindelingen, kleedkamer
indelingen en leuke acties van onze sponsoren.
Social media is ook dit seizoen weer een krachtig medium gebleken. Mede hierdoor zijn wij
als club de winnaar geworden van de BOB-actie en is Hans Hekman de winnaar geworden
van de actie van Supporter van Sport, “verzorger van het jaar”. Dit zijn maar enkele
voorbeelden van goede publiciteit voor onze vereniging. Ook uw bedrijf kan hiervan
profiteren.
Onderstaand de vrijwilligers die binnen onze vereniging actief zijn binnen de prsponsorcommissie.
Hans Hekman
lid sponsorcommissie
Zoran Nikolic
lid sponsorcommissie
Tim Peeters
lid sponsorcommissie
Guido Burcksen
lid sponsorcommissie
Kevin van Rutten
lid sponsorcommissie
Jolanda Wigman
lid sponsorcommissie
Helma Noordijk
lid sponsorcommissie (secretariaat)
Remco Zuijdam
PR en social media
Sinds het begin van dit voetbalseizoen hebben wij Kevin van Rutten mogen verwelkomen als
nieuw lid van de sponsorcommissie. Kevin is 27 jaar en echt een kind van de club. Hij
voetbalt al sinds de Effies bij Excelsior’20, is trainer en leider geweest bij de jeugd, leider
geweest bij het jeugdkamp en lid van de Raad van Elf. Wij zijn erg blij met dit jonge bloed
binnen ons team en wensen Kevin veel succes!
Wij bedanken het voetbalbestuur, drukkerij Magneet en de onderhoudsploeg van
Excelsior’20 voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. Verder bedanken wij alle
sponsoren van Excelsior’20 voor hun (financiële) bijdrage en hopen dat wij nog vele jaren
een uitstekende samenwerking zullen hebben!!
Namens de sponsorcommissie
Jolanda Wigman
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6.

Verslag Cricket

6.1. Algemeen
Na de kampioensjaren 2016 en 2017 van het 1e elftal was er dit seizoen minder te vieren.
Wel waren er goede teamprestaties van het 2e elftal (knap handhaving in de Eerste Klasse)
en het kampioenschap van het zomi (4e) elftal.
Na een winter, waarin door het bestuur hard gewerkt was het tot stand brengen van
kleedkamers rondom het hoofd cricketveld, bleek vlak voor de aanschaf van de unit dat de
gemeente Schiedam geen vergunning wilde afgeven voor transport over of het Hazepad of
het fietspad langs Windas. Alle andere hordes waren genomen: bouwvergunning, verkrijgen
van noodzakelijke financiële bijdragen van lokale Fondsen, goedkeuring voor de plannen en
begroting door een buitengewone Algemeen Leden Vergadering. Al met al een behoorlijke
teleurstelling!
De prestaties van het 1e elftal vielen gedurende het seizoen behoorlijk tegen. Enkele
wedstrijden ging het elftal diep door de ondergrens heen. Hierdoor vielen de
bezoekersaantallen bij de wedstrijden van het 1e elftal tegen.
Verheugend is het om aan het einde van het seizoen te kunnen concluderen dat ondanks de
tegenvallende toeschouwersaantallen bij de 1e elftal wedstrijden de gebudgetteerde omzet
van het chalet ruimschoots gehaald is. De vele door de commissies georganiseerde
evenementen leverden voor het eerst in de geschiedenis meer op dan de wedstrijden van
het 1e elftal. Een heugelijke constatering!
Minder goed nieuws is er te melden vanaf het sponsorfront. De sponsorinkomsten liepen
terug waardoor er ondanks de positieve chalet inkomsten en contributie inkomsten er een
klein verlies voor dit seizoen gerapporteerd moet worden. De verkoop van wedstrijdballen
door Rob en Ida Ruts liep wel heel goed en heeft een mooie bijdrage geleverd in het
resultaat van het financiële jaar.
Als gevolg van het niet doorgaan van de bouw van kleedkamers werd er slechts 1
investering gedaan door het cricketbestuur. Voor de groundstaff werd een nieuwe
maaimachine voor de square aangeschaft.
Ondanks het verlies groeide de liquide middelen van de cricketafdeling.
Op de sluitingsavond werd Marjo Stijns (echtgenote van Jos Heggelman) beloond met de
Jaq. Oosterholt Bokaal voor haar jarenlange onuitputtelijke inspanningen voor het
klaarmaken van de lunches bij wedstrijden van het 1e elftal en andere (internationale)
wedstrijden.
In 2018 heeft het bestuur haar best gedaan om zoveel mogelijk wedstrijden te laten spelen
op haar velden. Ook werden er niet-cricket evenementen georganiseerd. Hieronder een
opsomming van alle wedstrijden en evenementen:
-Oefenwedstrijden 1e elftal en 2e elftal in april;
-Sportdag van basisschool De Windas in april;
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-Receptie gemeente Schiedam i.v.m. afronding werkzaamheden aan Beatrixpark
-Openingsdag van de Pakistan Champions League Holland T20;
-Pakistan Champions League Holland T20 competitiewedstrijden in juni en juli op
doordeweekse dagen;
-Wedstrijd KNCB-meisjes U17 tegen een Engels schoolteam (helaas verregend);
-Diverse wedstrijden van Mannen Van De Vrijdag in de maanden mei, juni, juli en augustus;
-SGS – onderlinge wedstrijd in juni;
-Wedstrijd tussen Nicoverken XI en Thomas Verhaar XI;
-Wedstrijden voor de ICC Europe Division 1 league in juni;
-12 -uurs toernooi van MVDV in juni;
-Bedrijfsevenement voor vereniging De Maatschappij met medewerking van Erik van
Muiswinkel in juni;
-Oefenwedstrijd van 1e elftal tegen nationale elftal van Oostenrijk in juni;
-Continental T20 toernooi met deelname van de nationale teams uit verschillende Europese
landen en Nederland A, gedurende 2 dagen in juni;
-Jeugdwedstrijden Excelsior U17 tegen touringteam van Svanholm CC uit Denemarken in
juli;
-Jeugdwedstrijd Excelsior U17 tegen Trinity College uit Engeland in juli;
-Finaledag PCL Holland T20 in juli;
-Clinic LinkIT in augustus;
-Familie 6 a side toernooi in augustus (helaas verregend);
-Wedstrijden in het kader van het ICC Europe World T20 Qualifying tournament in augustus /
september;
-Quizavond in augustus;
-Darts avond in November.
Deze wedstrijden/activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de bijzondere
inspanningen van de groundstaff, bestuursleden en de vrijwilligers waarop het bestuur
nimmer tevergeefs een beroep deed. We hebben laten zien dat we als club heel veel
kunnen!
De jaarlijkse prijzen gingen naar de volgende personen:
Jacq. Oosterholt Trofee:
Marjo Stijns
Beste speler:
Joost Kroesen
Koos Gouka Schaal:
Luuk Kroesen
6.2 Senioren
Bestuur
Het bestuur bestond uit Luuk van Troost (voorzitter), Hans Boeije (penningmeester), Bart
Kroesen (secretaris), Jos Heggelman (evenementen), Jan Westland (JCC), Hennie van
Bochove (Ground staff), Koos Gouka (lid, adviseur) en Hans Huijsmans (chalet). PR/
Sponsoring werd, net zoals in 2017, in het bestuur waargenomen door de voorzitter. De
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sponsorcommissie bestond uit: Erik Gouka, André van Troost, Eric Holiërhoek, Frank
Holiërhoek en Paul van de Bosch.
Chalet commissie
Hans Boeije heeft zich in 2018 teruggetrokken uit de chalet commissie. Vanzelfsprekend
hield hij wel goed toezicht op de financiële stromen binnen het chalet. De commissie bestond
in 2018 uit: Bart Kroesen, Sander Sonnemans, Wim Buckers, Cees Post en René Spin.
Er is gestart om elftallen bardiensten te laten invullen op wedstrijddagen. Dit is
schoorvoetend door de elftallen opgepakt. Dit zal een vervolg krijgen in 2019 omdat het
steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor een bardienst.
De commissie heeft besloten om in samenwerking met de barcommissie voetbal een nieuw
koffiezetmachine aan te schaffen. Met deze machine is het mogelijk om een (hele) goede
kwaliteit ‘verse bonenkoffie’ te schenken in verschillende vormen: cappuccino, espresso, etc.
De machine zal vanwege de beperkte openingstijden in de winter pas in maart 2019
geplaatst worden. Met de ingebruikname is geen investering gemoeid. Kosten worden
geheel betaald uit de verkoop van koffie.
Evenementen Commissie
Door voorzitter Jos Heggelman en commissieleden Wim Buckers, Rob Luchies en Ruud de
Leede werden in 2018 tweemaal een clubquiz georganiseerd die zeer goed bezocht werden
en waarvoor veel enthousiasme was bij de vele deelnemers.
Ook werd de nachtelijke cricket challenge georganiseerd dat geheel werd gespeeld op het
kunstgrasveld van PPSC.
Als nieuw evenement werd in november een dartsavond geïntroduceerd. De avond is prima
ontvangen en smaakt naar meer!
Ground staff
Hennie van Bochove en Bas van Bochove werden dit seizoen ondersteund door Wim van
Deurzen II die wekelijks het outfield maaide.
Speciale vermelding is noodzakelijk voor de buitengewone inspanning die met name Bas
van Bochove heeft gepleegd om het cricketveld na de extreme droogte van juli en augustus
in perfecte staat te krijgen aan het einde van het seizoen voor de ICC World T20 Qualifier.
Na afloop hebben wij vele complimenten ontvangen voor de kwaliteit van de pitches, het
outfield en de complete organisatie gedurende de vijf dagen dat dit evenement op ons terrein
werd gespeeld.
Een woord van dank ook voor Wim van Deurzen I, Henk Lansbergen en Teun van Aaken die
in de droge periode heel veel werk hebben verzet om ons veld door extra sproeien nog
enigszins groen te houden.
Technische commissie
Marcel Schewe is toegetreden tot de technische commissie die verder bestond uit Luuk van
Troost, Tom Heggelman, Sebastiaan Gokke en Bart Kroesen.
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Teams
De seniorafdeling kwam ook dit jaar uit met vijf seniorenherenteams; het dames elftal
speelde T20 en vriendschappelijke wedstrijden.
Het 2e elftal kwam na de promotie van vorig seizoen terecht in de veel sterkere Eerste
Klasse.
Na zes wedstrijden leek het weer een goed seizoen te worden voor het 1e elftal. Er werden 5
wedstrijden gewonnen en 1 wedstrijd verregende. Er werd echter niet goed gespeeld en in
de maanden juni en juli werden er maar liefst 5 wedstrijden verloren, waarvan enkele
eclatant. In augustus herpakten captain Tom Heggelman en zijn spelers zich enigszins met 2
overwinningen en een tie (tegen HCC).
In de T20 competitie werd wederom de finale dag niet gehaald. In de kwartfinale werd op het
terrein van ACC verloren van VRA.
Tim Etman bekroonde een zeer wisselend seizoen met een prachtige 142 not out tegen
Sparta (thuis). Lorenzo Ingram scoorde tweemaal een century: 127 not out (Quick Haag uit)
en 109 (HCC uit).
Voor het 2e elftal was de doelstelling in het seizoen 2018: handhaving. In de Eerste klasse
spelen enkele standaardelftallen die een buitenlandse spelers coach hebben die veelal erg
belangrijk zijn met bat en bal. Na een weifelende eerste helft van het seizoen, waarin de vele
youngsters in het elftal van captain Sebastiaan Gokke kennismaakten met de harde ‘regels’
van cricket op een hoger niveau, bleek dat er heel wat karakter en talent in het elftal
aanwezig in en werd er begonnen met het winnen van wedstrijden. Duidelijk was dat de
punten vooral gepakt moesten worden tegen andere 2e elftallen om handhaving te
bewerkstellingen. Doordat ook twee wedstrijden tegen standaardelftallen werden gewonnen,
eindigde het 2e elftal uiteindelijk op een prima 6e plaats achter bijna alle standaard elftallen
en voor alle 2e elftallen!
Er was een ‘maiden’ century voor Luuk Kroesen (105 not out) in de gewonnen thuiswedstrijd
tegen Eindhoven 1.
Het 3e elftal begon het seizoen heel erg goed. Er werden wedstrijden gewonnen en in de
wedstrijden die verloren werden werd er wel goed cricket gespeeld. Naarmate het seizoen
vorderde kwam de sleet op de prestaties en de uitslagen. De sfeer werd minder in het elftal
en het kostte meer moeite om het elftal compleet de wedstrijden te laten aanvangen. Met
behulp van jeugdspelers en spelers uit zami lukte dit wel maar de resultaten werden minder.
Het seizoen werd afgesloten op de 4e plaats in een poule van 6 clubs.
Bob Smulders scoorde een hele mooie 111 not out in de thuiswedstrijd tegen Sparta.
Het elftal heeft aangegeven het steeds minder leuk te vinden om in klasse 3A te spelen. Veel
vervelende wedstrijden tegen vervelende tegenstanders die spelregels aan hun laars lappen
en geen behoefte hebben aan een gezellige 3e innings.
Het 4e elftal deed waar het 4e elftal goed in is: wedstrijden winnen en lol maken met elkaar
en tegenstanders. Het elftal won 8 van de 10 gespeelde wedstrijden en werd glansrijk
kampioen. Er is behoefte aan meer wedstrijden en meer tegenstand in de wedstrijden. Het
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spelen in een hogere competitie is echter geen optie omdat men de meeste waarde hecht
aan leuke, ontspannen wedstrijden tegen dito tegenstanders.
Juliën Halkes scoorde in de uitwedstrijd tegen Hermes DVS 111 runs.
Het seizoen 2018 van het zami-elftal kan het best als moeizaam worden omschreven.
Moeizaam in het winnen van wedstrijden, moeizaam in het compleet krijgen van het elftal
voor wedstrijden en moeizaam in het spelen van de wedstrijden. Van de twaalf
competitiewedstrijden gingen er 3 niet door omdat er geen elftal op de been gebracht kon
worden. Het bezoek in juni van Aspenden CC uit Engeland was het hoogtepunt voor het
zami elftal.
Het dames elftal heeft deelgenomen aan de T20 competitie van de KNCB. Teleurstellend
was dat VOC geen van haar competitiewedstrijden gespeeld heeft, waardoor de Excelsior’20
dames (nog) minder wedstrijden speelden. Er zijn diverse vriendschappelijke wedstrijden
gespeeld op doordeweekse (trainings)avonden. Trainingen werden goed bezocht.
Bijzonder woord van dank aan de drie speelsters van Hermes DVS die het team zijn komen
versterken. De overgang Hermes DVS – Excelsior’20 (of visa versa) is nooit makkelijk, maar
Lisa Klokgieters, Monique Veringmeier en Mariska Kornet klikten goed met de Excelsior’20
dames!
Er zijn een aantal wedstrijden gespeeld in een mix met de Excelsior’20 meisjes U15 die op
deze manier kennis konden maken met het dames cricket.
Al met al een seizoen dat smaakt naar meer!
Werknemers
De club is erg gelukkig met haar speler/coach Lorenzo Ingram. Hoewel ook hij minder goed
presteerde dan de vorige twee seizoenen, waren zijn persoonlijke cijfers toch weer goed te
noemen:
50 over competitie
Batten: 611 runs @43,64 h.s.: 127* (Quick Haag)
Bowlen: 23 wickets @18,00 eco rate: 3,54
Fielden: 8 vangen
T20 competitie
Batten: 116 runs @58, h.s.: 46
Bowlen: 2 wickets @38 eco rate: 5,42
Fielden: 1 vang
James Hilditch keerde terug na een succesvol 1e seizoen als 2e buitenlander. Door een
blessure aan zijn hamstrings miste hij 5 topklasse wedstrijden en speelde slechts 1 T20
wedstrijd. James is in het afgelopen jaar door de KNCB betrokken bij de begeleiding van
KNCB-selectie elftallen en ook bij het Nederlands Elftal waar hij een rol als assistent van de
bondscoach vervuld heeft.
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Zijn ambitie ligt met name bij het coachen en begeleiden van selecties bij de KNCB. Het
bestuur heeft hem in gesteund in deze ambitie.
50 over competitie
Batten: 287 @31,89, h.s.: 62*
Bowlen: 16 wickets @23,06, eco rate: 3,27
Fielden: 2 vangen
Bijzondere prestaties
Er waren dit seizoen de volgende bijzondere prestaties te melden in de senioren:
Centuries:
Tim Etman (1e elftal, 142*, Sparta 1888)
Lorenzo Ingram (1e elftal, 127*, Quick Haag)
Lorenzo Ingram (1e elftal, 109, HCC)
Luuk Kroesen (1e elftal, 105, Eindhoven CC 1)
Bob Smulders (3e elftal, 111*, Sparta 1888)
Juliën Halkes (4e elftal, 111, Hermes DVS)
Bart Kroesen, Secretaris
6.3 Jeugd
Er kan met een goed gevoel terugkijken op het cricketseizoen 2018. De sfeer in de teams
was top, het cricketspel is net als ieder jaar bij alle teams verbeterd, en bijna alle kinderen
gaan door volgend jaar.
De grote winst dit jaar is dat er een U11 team ingeschreven is in de competitie en dat de
vooruitzichten voor een U9 of zelfs U10 team voor komend seizoen goed zijn.
Het cricket heeft een heuse uitdaging bij het werven van nieuwe cricketers. De kracht komt
van de gezelligheid die wij aan de cricketers, maar zeker ook aan de ouders, bieden.
De sfeer in de jeugdcommissie was wederom top. Ook alle commissieleden gaan wederom
een jaar door. Voor 2019 zijn inmiddels de voorbereidingen gestart voor een tour met de
oudste vier cricketteams (vanaf U13). En dat met dezelfde leden in de jeugdcommissie, een
plezier om mee samen te werken!
De Flamingo zaalcompetitie
Vooral een lekkere competitie om weer te wennen aan het cricketspel. Snel runnen, veel
korte en snelle spellen, voor de groten wellicht iets te kleine velden.
De trainingen
De trainingen werden dit jaar net als vorig jaar geleid door Lorenzo Ingram en James
Hilditch. Het weer werkte goed mee waardoor er vaak en goed getraind is. In de
wintertraining is getraind in het A4-sportpark.
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Tip en run.
Onder begeleiding van vele youngsters van U17 en U15M geïnspireerd door Ronald
Scheffers werd er weer fanatiek gespeeld. Op vrijdagavonden werden de wedstrijden
gespeeld onder aanmoediging van vele ouders. Een gezellige en vooral veelbelovende
generatie staat weer in de steigers.
U11
Het nieuwe U11 team is enthousiast begonnen aan een nieuw avontuur. Onder begeleiding
van Luuk Kroesen en toegejuicht door enthousiaste ouders zijn de eerste cricketballen
gegooid en geslagen.
U13
Een spannend en goed seizoen. Het team heeft lang meegedaan om de prijzen. Leiders
Ruben en Tom is het net niet gelukt om de kampioensschaal binnen te slepen. Dit is een
talentvolle groep waar we de komende jaren nog veel van gaan zien.
U15
De talenten ontwikkelen zich snel. Er wordt steeds harder geslagen, harder gegooid,
fanatieker gespeeld. De ouders en de begeleiding genieten elke wedstrijd weer van het
spektakel op het veld. Zeker niet onbelangrijk, de jongens kunnen het steeds beter met
elkaar vinden en vormen een hechte groep. Volgend seizoen, wanneer de meeste jongens
voor het 2e jaar in deze leeftijdsgroep spelen, zal zeker gestreden gaan worden om de cup.
U15M
Het derde seizoen en twee heuse overwinningen. Het team groeit, niet alleen qua prestaties
maar zeker ook qua bijdrage aan de sfeer in de jeugd. Hoe kan het ook anders met 8
gezellige meiden en Rens Heinsbroek als leider.
U17
Eindelijk weer een U17 team bij Excelsior. Dit jaar zijn er door Niels Etman en Marc Schewe
centuries gescoord. De meeste spelers hebben inmiddels ook ervaring opgedaan in de
senioren competities. Het team is de hofleverancier voor het derde, het tweede en de zamis,
en Niels Etman heeft wederom bij het eerste meegedaan. Marcel Schewe is de perfecte
begeleider om deze jongens klaar te stomen voor de senioren. Top dat Marcel zich inzet
voor deze groep!
Zomerbarbecue
Vlak voor de grote vakantie, aan het eind van de meeste jeugdcompetitie wedstrijden is er
een barbecue voor de jeugd gehouden. Vooraf speelden de ouders tegen hun eigen
kinderen. Tschja, daar werden de ouders een flinke les gelezen. Cricket is zo eenvoudig nog
niet.
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Afsluiting
Dit jaar werd er wederom samen met de senioren afgesloten. De prijzen waren dit jaar o.a.
voor Kaya Westland (allrounder), Niels Etman (Beste Speler U17), Marc Schewe
(aanmoedigingsprijs), Isa Kalkhoven (beste speelster), Julina Nijveen (aanmoedigingsprijs),
Jelte van Troost (beste speler), Jens Blankestijn (aanmoedigingsprijs), Christian Spin (beste
speler), Ferry Overdijk (aanmoedigingsprijs) , Quentin Legut (beste speler), en Flip Wanders
(aanmoedigingsprijs).
•

Bijzondere prestaties jeugd

Centuries:
Niels Etman 100 (U17, retired, HCC thuis)
Niels Etman 100 (U17, retired, Quick Haag uit)
Niels Etman 140* (KNCB U17, Spanje U17)
Marc Schewe 100 (U17, retired, Kampong CC thuis)
Hattrick:
Tijs Buckers (U13, Qui Vive thuis)

Jan Westland, voorzitter JCC
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7.

Verslag Onderhoudscommissie

Op initiatief van de gemeente heeft een bouwkundig bureau het afgelopen jaar een schouw
van alle gebouwen, tribune, portocabines en opslagruimtes uitgevoerd. Over het algemeen
zijn daar geen bevindingen uitgekomen die wereldschokkend zijn.
•
•
•
•
•
•
•

Boeiborden en lichtkoepels kantine gebouw moeten vervangen worden.
Vloer kantine is aan vervanging toe. Daar wordt op termijn naar gekeken.
Kassagebouw. Voornamelijk verven. Wordt gepland.
Tribune is in goede staat. Erosie staalconstructie tegengaan. Wordt gepland.
Portocabines. Worden in rapport als goed beoordeeld. Kan wel verbeterd
worden m.b.t. afvoer van water en dakbedekking. De gemeente is daarvoor
verantwoordelijk.
Containers. Die zijn aan vervanging toe. Een nieuw gebouw is een optie, maar
daar zijn geen financiën voor beschikbaar.
Cricket chalet is in goede staat. Dakgoten schoonmaken en op tijd verven
wordt aanbevolen.

De overige bevindingen waren bij de onderhoudsmensen reeds bekend. Er wordt aan
gewerkt om de gebreken te herstellen.
Ook heeft er een schouw plaatsgevonden van de drinkwatervoorzieningen en verwarming
installaties. In de kerstvakantie werden legionellabacteriën in het genomen watermonster
geconstateerd. Er zijn maatregelen genomen om dit te voorkomen. Regelmatig doorspoelen
met heet water is in dit geval voldoende. De heet water verwarmingsinstallaties zijn
aangepast.
De “standaard” werkzaamheden werden weer vakkundig door de mensen van het onderhoud
uitgevoerd. Enkele kengetallen:
•
•
•
•
•
•

+/- 100.000 meter aan kalklijnen op de velden gezet;
+/- 123.000 liter/kilo afval afgevoerd, waarvan 1/3 gedeelte plastic afval is;
+/- 2.500 wedstrijdshirts, broeken en kousen van selectieelftallen gewassen,
gedroogd en opgevouwen. Ook wekelijks de kantinewasgoed en hesjes
gewassen;
tientallen reclameborden/banieren geplaatst, verwijderd en/of vervangen;
tuintjes, borders en smalle groenstroken onderhouden. Voornamelijk maaien,
onkruid verwijderen en blad verwijderen;
dagelijkse schoonmaak 14 kleedkamers.

Dit jaar is er ook veel tijd gespendeerd om de velden in goede conditie te houden. Door de
droge en hete lente en zomer moest praktisch elke dag de beregeningspomp aangezet
worden. Met kunst-en vliegwerk zijn de cricketvelden beregend door de onderhoudsploeg.
Mede hierdoor kon er het hele seizoen gecricket worden.
Tevens werd er klein onderhoud uitgevoerd op de 2 voetbalvelden. Door Irado is er bemest,
geverticuteerd, geprikt, gesneden en dagelijks beregend en het resultaat mag er zijn. Prima
velden om op te voetballen.
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Samenstelling onderhoudsploeg:
Wim1 van Deurzen, Teun van Aaken, Wim2 van Deurzen, Johan Kleinekoort, Joop Droog,
Jos van Deventer, Bert Halkes, Anton de Rouw, Arno Vollebregt, Cock van Deventer en
Henk Lansbergen.
Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom

8.

Verslag Club van 50

Het bestuur van de Club van € 50 bestond aan het begin van dit verslagjaar uit:
Leo Dirks, secretaris
Jos Heggelman, penningmeester
Rob Sonnemans, voorzitter
In juli 2018 heeft Leo Dirks wegens gezondheidsredenen zijn werkzaamheden als secretaris
overgedragen aan Rob Sonnemans. Begin september is Leo helaas overleden. Nogmaals
een woord van dank voor wat Leo voor de Club van € 50 afgelopen jaren heeft betekend!
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering begin 2019 hopen wij een nieuwe secretaris te
kunnen benoemen.
De Club van € 50 is op 13 juni 1985 opgericht als de Club van 100 (gulden) en heeft als doel
de financiering van projecten die buiten het normale begrotingspatroon van Excelsior ’20
vallen. De middelen hiervoor worden bijeengebracht door de jaarlijkse bijdrage van de leden
van de Club van € 50 die overigens geen lid hoeven te zijn van onze vereniging.
Lidmaatschap in teamvorm is eveneens mogelijk.
Ik de loop van haar 32-jarig bestaan heeft de Club van € 50 talloze bijdragen geleverd aan
zaken waar alle leden van Excelsior’20 direct of indirect veel plezier aan beleven. Een aantal
voorbeelden:
Beamer installatie en videoscherm;
Tafeltennistafels met toebehoren;
Defibrillatoren voor de kantine en het chalet;
Elektronische handendrogers in de toiletruimten;
Aanschaf van een terreinwagen en streamer voor de onderhoudsploeg;
Terrastafels;
Vlaggen met Excelsior ’20 logo;
Toiletunit bij cricketaccommodatie;
Opknappen scoreplek cricket;
Nieuwe dug-outs;
Oprit terras en verlichting;
Terrastafels cricket.
Het boekjaar van de Club van € 50 loopt sinds 2017 van januari tot en met december. In het
begin van het jaar vindt onze ALV plaats waarbij de leden bepalen welke ingediende
verzoeken worden gehonoreerd.
Momenteel kent de Club van € 50 circa 70 leden. Nieuwe leden zijn, mede in verband met
diverse wensen van de verenigingsbesturen, van harte welkom! In het jubileumjaar van
Excelsior ’20 hopen we op 100 leden.
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Mocht u interesse hebben, stuurt u dan een bericht naar onze waarnemend secretaris Rob
Sonnemans; email adres is rgmsonnemans@gmail.com.
Jos Heggelman
Penningmeester
Rob Sonnemans
Voorzitter en waarnemend secretaris

9.

Verslag Bridge

We hebben weer een fijn bridgejaar achter de rug.
Het aantal leden bleef stabiel.
De kerstdrive was dit jaar in de Watertuin. We begonnen met koffie en appeltaart. Na het
bridgen was er een uitstekende lunch met voor iedereen wat wils. We kregen enthousiaste
reacties.
De Paasdrive werd gevierd met een lunch, voor iedereen een doosje eieren en nog wat
prijsjes. De vrijwilligers werden bedankt voor hun bijdrage met een cadeautje.
De slotdrive was met saunatemperatuur. Ondanks de hitte werd het wel heel gezellig met
een uitgebreide lunch en diverse prijzen.
De clubkampioenen waren Jeanne en Maarten Gorter.
Dit jaar was er geen zomerdrive.
Jan en Marijke Crama zijn gestopt met hun activiteiten.
Toos Jecsny wordt de nieuwe penningmeester.
Thea de Romph en Toos Jecsny gaan de bar verzorgen.
Sjoerde Lieshout blijft wedstrijdleider.
Bridgeclub Excelsior'20.
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10.

Verslag van de penningmeesters

10.1

Algemeen

Financieel verslag van het verenigingsjaar jaar 2017-2018, inclusief toelichting op de
Jaarrekening. De afdeling cricket rapporteert per kalenderjaar 2018 waarbij het vierde
kwartaal een inschatting is. De balans van de afdeling cricket wordt apart vermeld en niet
meer geconsolideerd met de balansen van voetbal, club van 50 en Omni-vereniging. De
begrotingen Voetbal en Cricket worden nader toegelicht tijdens de ALV.
Geachte leden,
Hieronder het verslag van de penningmeesters met betrekking tot de financiële situatie van
onze vereniging.
Penningmeesters
In onze vereniging zijn de volgende penningmeesters drukdoende geweest met de bewaking
van de begrotingen, verwerking van de administratieve bescheiden en samenstelling van het
financiële verslag welke voor u ligt:
Algemene penningmeesters: dhr. H. Lansbergen/J. Bots
Penningmeester Voetbal: dhr. J. Wegman
Penningmeester Cricket: dhr. H. Boeije
Contributie- en ledenadministratie: dhr. A. van Rutten
Resultaat 2017-2018
Het exploitatieresultaat voor het afgelopen verenigingsjaar bedraagt € 563 negatief. De
afdeling voetbal rapporteert een kleine winst. Het resultaat van de afdeling cricket is geschat
t/m 4de kwartaal 2018 en kan nog veranderen.
Aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging wordt voorgesteld het
exploitatieresultaat in zijn geheel te verwerken in het eigen vermogen per afdeling. Dit
voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
Het was gebruikelijk de financiële rapportage te consolideren. Daar de jaarrekening van de
afdeling voetbal loopt van 1 juli t/m 30 juni en de jaarrekening van de afdeling cricket van 1
januari t/m 31 december is het voorstel om 2 jaarrekeningen op te stellen. De begrotingen
zullen dan ook daarop gebaseerd worden. De geconsolideerde V&W-rekening zal wel
onderdeel blijven van de financiële jaarverslag rapportage.
Na akkoord ledenvergadering kunnen we de volgende begrotingen voorleggen:
Begroting Voetbal boekjaar 2018-2019 en boekjaar 2019-2020
Begroting Cricket kalenderjaar 2019 (1-1-2019 t/m 31-12-2019)
De begrotingen zullen onderdeel zijn van de rapportage per afdeling.
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10.2

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Gebouwen en opstallen
Gebouwen en opstallen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de diverse
ontvangsten om niet van de Gemeente en andere fondsen. Op deze waarde worden de
afschrijvingen in mindering gebracht, toegepast volgens de lineaire methode.
Overige Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, waarop, rekening houdend
met een eventuele restwaarde, in mindering zijn gebracht de afschrijvingen, toegepast
volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur per soort vaste
activa. Indien de bedrijfswaarde duurzaam lager is dan de aldus bepaalde boekwaarde,
worden extra afschrijvingen toegepast.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen of lagere marktwaarde per
Balansdatum, eventueel met een opslag voor de aan de voorraad bestede kosten. Waar
nodig wordt op de waardering een aftrek toegepast voor voorzienbare waardedalingen.
Vorderingen / liquide middelen / schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de
nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening voor verwachte
oninbaarheid getroffen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten van de vereniging en de
kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen,
tenzij anders is vermeld. Voor de bepaling van het resultaat worden opbrengsten en kosten
toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en
uitgaven in het jaar hebben geleid.
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Balans afdeling voetbal, omni en Club van 50 per 30-06-2018

Balans RKSV Excelsior '20 2018

Vaste Activa
Duurzame activa
Totaal: Vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen korte termijn
Vordering omzetbelasting
1400 Rekening courant Omni - Voetbal
1401 Rekening courant Omni - Cricket
1402 Rekening courant Voetbal - Omni
1403 Rekening courant Voetbal - Cricket
1404 Rekening courant Cricket - Omni
1405 Rekening courant Cricket - Voetbal
Liquide middelen
Totaal: Vlottende activa
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Voorzieningen
Reserves
Totaal: Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Schulden lange termijn banken
Schulden lange termijn Brouwerij
Schulden lange termijn Overige
Schulden omzetbelasting
Schulden leveranciers / banken
Overige kortlopende schulden
Totaal: Vreemd vermogen
Totaal: Balans

10.3

Totaal

Voetbal

Omni

Club van 50

2017-2018
Debet Credit

2017-2018
Debet Credit

2017-2018
Debet Credit

2017-2018
Debet Credit

102.500
102.500

102.500
102.500

45.624
6.077
7.914
11.313
2.080

45.624
1.077
7.668

11.313
795

16.625
90.427

5.000
246
11.313
2.080
11.313

795

11.313

10.712
65.877

11.313

13.638

1.382
1.382

54.248
53.261
15.942
123.451

53.847
50.000
3.647
107.494

3.662

11.400
6.817
26.946
13.000
58.164

11.400
6.817
23.353
8.000
49.570

3.593
5.000
8.593

192.927 192.927

168.377 168.377

13.638 13.638

7.295
12.295

401
3.261
12.295
12.295

12.295 12.295

Toelichting op de balans per 30-06-2018

Duurzame activa
Gebouwen
Balans: € 86.000. Afschrijving gebouwen door afd. voetbal een bedrag van € 12.000.
Inventaris
Balans: € 0.
Tribune
Balans: € 7.000. Afschrijving op tribune van € 3.000 toegepast t.l.v. afd. voetbal.
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Overige duurzame activa
Balans: € 9.500. Afgelopen boekjaar afgeschreven op de overige duurzame activa een
bedrag van € 8.000 t.l.v. afd. voetbal.
Onderstaand totaal overzicht van de duurzame activa afdeling voetbal:

Overzicht duurzame activa

Beginbalans Investeringen Afschrijvingen Eindbalans

Totaal

€ 98.000

€ 12.000

€ 86.000

€ 86.000

Tribune

€ 10.000

€ 3.000

€ 7.000

€ 7.000

Overige duurzame activa

€ 17.500

€ 8.000

€ 9.500

€ 9.500

€ 125.500

€ 23.000

€ 102.500

€ 102.500

Gebouwen

€0

Inventaris

Totaal

Voorraden afdeling voetbal

Omschrijving
Voetbal
Voorraad kantine goederen
€ 1.481
Voorraad kantine emballage € 1.640
Voorraad voetbalmaterialen
€ 4.901
Voorraad kleding
€ 37.603
Totaal
€ 45.624
Vorderingen korte termijn
Er zijn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar. De PR / Sponsor
commissie afd. voetbal en cricket zijn druk doende om deze achterstallige betalingen alsnog
te innen. De samenstelling van deze post is als volgt:
Debiteuren Voetbal

€ 755

Totaal debiteuren

€ 755

Voorschotten voetbal
Vorderingen Club van 50 op Omni vereniging
Overige vorderingen korte termijn

€ 323
€ 5.000
€ 5.323

Totaal vorderingen korte termijn

€ 6.077
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, bank-saldi en Kruisposten:
Liquide middelen Voetbal
Liquide middelen Omni
Liquide middelen Club van 50

€ 10.712
-€ 1.382
€ 7,295

Totaal liquide middelen

€ 16.625

Eigen vermogen
Kapitaal
Stand per 1 juli 2017
Exploitatieresultaat 2017-2018
Eigen vermogen per 30 juni 2018

€ 54.154
€
94
------------€ 54.248

Voorzieningen
€ 50.000 in voorgaande jaren door afdeling voetbal gereserveerd groot onderhoud
gebouwen. Gelet op de staat van onderhoud is deze voorziening noodzakelijk.
Omni vereniging heeft een bedrag van € 3.261 gereserveerd m.b.t. jubileum.
Totaal voorzieningen

€ 53.261.

Reserves
Hieronder vallen de volgende posten:
Reserve Fooienpot afdeling voetbal
Reserve Club van € 50

€ 3.647
€ 12.295

Totaal reserves

€ 15.942

Schulden lange termijn Banken
€ 9.000 afgelost. Bedrag per 30-06-2018 = € 0.
Schulden lange termijn overige
T.b.v. de financiering zonnepanelen en LED-verlichting is een rentedragende lening
uitgeschreven. 57 Certificaten met een bedrag van € 500 zijn uitgegeven. Totaal bedrag
ontvangen € 28.500. Elk jaar op 30 april zal 1/5 deel inclusief 2,5% rente worden afgelost.
Afgelopen jaar is € 5.700 afgelost.
Saldo per 30-06-2018

€ 11.400.
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Schulden leveranciers/banken
Crediteuren afd. voetbal
Crediteuren afd. omni

€ 23.353
€ 3.593

Totaal crediteuren

€ 26.946

Overige kortlopende schulden.
Onder de kortlopende schulden zijn de volgende bedragen opgenomen:
Vooruit ontvangen sponsorgelden
Lening Club van 50 aan omni vereniging

€ 8.000
€ 5.000

Totaal

€ 13.000
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10.4

Resultaat afdeling voetbal 2017-2018

Boekjaar 2017-2018

Actueel

Uitgaven

2016-2017 2017-2018

Afschrijvingen

€ 43.096

Actueel Verschil Budget Verschil
act-act

2017-2018 act-budg

€ 23.000 € -20.096

€ 35.000 € -12.000

€0

€0

Voorzieningen
Personeels kosten

€ 66.664

€ 61.171

€ -5.493

€ 65.000

€ -3.829

Huisvestingskosten

€ 37.206

€ 46.202

€ 8.996

€ 42.000

€ 4.202

€ 4.008

€ 5.954

€ 1.947

€ 5.000

€ 954

Accommodatie/ sportvelden

€ 27.902

€ 21.884

€ -6.018

€ 28.000

€ -6.116

Wedstrijdkosten

€ 36.849

€ 32.257

€ -4.592

€ 30.000

€ 2.257

Kledingkosten wedstrijden

€ 41.862

€ 42.169

€ 307

€ 15.000

€ 27.169

€ 9.275

€ 5.689

€ -3.586

€ 9.000

€ -3.311

Bureaukosten

Bestuur en commisies
Selectie activiteiten

€ 26.456

€ 6.791 € -19.665

Diverse lasten

€ 37.565

Kantine kosten

€ 102.777

Totaal uitgaven

€ 433.659 € 372.455 € -61.204 € 401.500 € -29.045

Opbrengsten

2016-2017 2017-2018 Verschil 2017-2018 Verschil

Contributies

€ 40.388

€ 20.000 € -13.209

€ 2.823

€ 55.000 € -14.612

€ 86.949 € -15.828

€ 97.500 € -10.551

€ 109.932 € 129.037

€ 19.105 € 132.500

€ -3.463

Sponsering/reclameborden

€ 33.653

€ 35.487

€ 1.835

€ 40.000

€ -4.513

Acties loterijen

€ 10.571

€ 10.502

€ -69

€ 12.500

€ -1.998

€ 5.781

€ 4.560

€ -1.221

€ 2.500

€ 2.060

Subsidies
Diverse baten

€ 82.239

€ 31.620 € -50.619

€ 57.000 € -25.380

Kantine inkomsten

€ 191.618 € 161.343 € -30.276 € 175.000 € -13.657

Totaal opbrengsten

€ 433.793 € 372.548 € -61.245 € 419.500 € -46.952

Verlies - Winst

€ 134

€ 94

€ -41

€ 18.000 € -17.906
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Toelichting
Het seizoen 2017-2018 betekende op financieel gebied een uitdagend jaar. De teruglopende
sponsorinkomsten, als ook een tegenvallend kantinejaar, noopten ons zorgvuldig naar de
kosten te blijven kijken.
Soms zijn kosten dan weer onvermijdelijk om daarmee groei te realiseren. Zo hebben wij met
hulp van de gemeente Schiedam sinds dit seizoen de beschikking over 2 portocabines,
waarin 4 kleedkamers. De kosten voor aansluiten elektra en water zijn kosten waren niet
voorzien. Wel betekent dit dat we nu meer teams kleedruimte kunnen aanbieden.
Door de (op sportieve gronden prima) resultaten van onze senioren selectieteams, hoefden
we geen nacompetitie te spelen. Het voorgaande seizoen leverde de paar wedstrijden een
goede extra omzet op. Daarnaast was er het afgelopen seizoen geen groot evenement als
het NK Ambtenarenvoetbal.
Tenslotte verheugt het ons dat wij vervroegd de langlopende lening kleedkamers hebben
afgelost. Hiermee besparen we een flink rentebedrag en zijn we, afgezien van de lening bij
onze leden inzake het zonnepanelenproject, schuldenvrij.
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10.5

Toelichting op de balans jaar 2018 afdeling cricket

Algemeen
De balans per 31 december 2018 is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
a) De posten vaste activa en bestemmingsreserves zijn opgenomen naar de te verwachten
stand op 31 december 2018.
b) Het werkkapitaal is opgenomen op basis van de werkelijke stand van de kortlopende
vorderingen en schulden per 30 september 2018.
c) Het resultaat over het jaar 2018 is verwerkt in zowel de post liquide middelen alsmede de
post eigen vermogen.
Balans jaar 2018 afdeling cricket

Vaste activa

€ 23.187

Eigen vermogen

€ 55.434

Werkkapitaal
Liquide middelen

€ 2.035
€ 58.562
€ 60.597

Bestemmings reserves

€ 28.350

€ 83.784

€ 83.784

Toelichting
Vaste activa
Beginstand 1 januari 2018
Afschrijvingen 2018

€ 28.929
-€ 8.190

Investeringen 2018

€ 2.448*

Eindstand 31 december 2018

€ 23.187

*Investeringen: Grasmaaier onderhoud klein.
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Liquide middelen

jaar 2018
kw 1 tm 4
werk + schatt

Totaal resultaat

jaar 2018
kw 1 tm 4
begroot

jaar 2018
kw 1 tm 4
verschil

-€ 657

€ 5.912

-€ 6.569

€ 8.190
-€ 2.448
€ 15.072

€ 8.713
€0
€0

-€ 523
-€ 2.448
€ 15.072

Totaal cash flow

€ 20.157

€ 14.625

€ 5.532

Banksaldo ult. jrr 2018

€ 40.440

€ 40.629

-€ 189

€ 20.157

€ 14.625

€ 5.532

€ 60.597

€ 55.254

€ 5.343

Mutatie cash flow afschrijvingen
Mutatie cash flow investeringen
Mutatie cash flow werkkapitaal

Totaal cash flow

Banksaldo ult. jrr 2018

Ondanks het lager dan verwachte resultaat is in het jaar 2018 de liquiditeit toch verbeterd in
verband met een eenmalige bijdrage ad € 15.000 die wij in het jaar 2018 hebben ontvangen
van de Gemeente Schiedam voor het verbeteren van de faciliteiten op ons terrein. Deze
verbeteringen zijn in het jaar 2018 nog niet aangebracht maar het is de verwachting dat dit in
het jaar 2019 wel zal gaan gebeuren. Concrete invulling over welke faciliteiten in het jaar 2019
zullen worden verbeterd is op dit moment echter nog niet voorhanden.
Eigen vermogen
Het verloop van de post Eigen vermogen in het jaar 2018 kan als volgt worden gespecificeerd:

Beginstand 01 januari 2018
Resultaat 2018

Eindstand 31 december 2018

€ 56.091
-€ 657

€ 55.434
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Bestemmingsreserves
Het verloop van de post Bestemmingsreserves in het jaar 2018 kan als volgt worden
gespecificeerd:

Beginstand 01 januari 2018

€ 15.450

Toevoeging 2018

€ 15.000

Onttrekkingen 2018

-€ 2.100

Eindstand 31 december 2018

€ 28.350

De toevoeging betreft een ontvangen bijdrage van de Gemeente Schiedam ter verbetering van
de accommodatie. De onttrekkingen betreffen de jaarlijkse afboekingen van de vijfjarige
Heineken leverantie bijdrage en het aanzuiveren van de Omni rekening courant
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10.6

Toelichting op het resultaat jaar 2018 afdeling cricket

De onderstaande winst- en verliesrekening is voor het 1e kwartaal 2018 tot en met het 3e
kwartaal 2018 gebaseerd op werkelijk gerealiseerde cijfers. Het 4e kwartaal 2018 betreft een
door de cricketafdeling gemaakte inschatting over het verloop van het resultaat gedurende deze
betreffende periode. Ter vergelijking zijn de werkelijke cijfers met betrekking tot het jaar 2017
en de begroting voor het jaar 2018 gepresenteerd. Het gepresenteerde werkelijke resultaat met
betrekking tot het jaar 2018 bedraagt een negatief resultaat ad € 657. In de ALV jaar 2017 was
een positief resultaat geprognotiseerd van € 5.912. Voor een verklaring van het negatieve
verschil ad € 6.569 wordt verwezen naar de onderstaande toelichting.
Winst en verliesrekening jaar 2018 afdeling cricket

jaar 2017 jaar 2018 jaar 2018 jaar 2018
kw 1 tm 4 tm kw 3
kw 4
kw 1 tm 4
w(erkelijk) w(erkelijk) s(chatting)
w+s
Contributies
Donaties
Sponsors
Subsidies
Chalet
Overige opbrengsten

€ 20.998
€ 8.100
€ 25.500
€ 8.317
€ 47.351
€ 4.694

€ 19.458
€ 12.624
€ 19.750
€ 4.305
€ 38.866
€ 4.308

Totaal opbrengsten

€ 114.960

€ 99.311

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Accommodatie kosten
Wedstrijdkosten
Bestuurskosten
Kosten chalet inkoop
Kosten chalet overig
Diverse lasten
Afschrijvingskosten

€ 33.538
€ 5.432
€ 1.806
€ 9.269
€ 14.685
€ 4.567
€ 21.085
€ 5.322
€ 1.230
€ 7.101

€ 37.539
€ 4.466
€ 1.449
€ 4.175
€ 15.054
€ 2.368
€ 16.974
€ 3.158
€ 1.709
€ 8.190

€ 104.035

€ 95.082

€ 10.925

€ 4.228

Totaal exploitatie kosten
Totaal resultaat

€ 2.000
€ 250
€0
€0
€ 750
€0

jaar 2018 jaar 2018
kw 1 tm 4 versch tov
begroting begroting

€ 21.458
€ 12.874
€ 19.750
€ 4.305
€ 39.616
€ 4.308

€ 21.250
€ 8.500
€ 23.000
€ 7.350
€ 34.500
€ 3.500

€ 208
€ 4.374
-€ 3.250
-€ 3.045
€ 5.116
€ 808

€ 3.000 € 102.311

€ 98.100

€ 4.211

€ 37.689
€ 5.416
€ 1.899
€ 6.575
€ 16.054
€ 4.628
€ 17.349
€ 3.458
€ 1.709
€ 8.190

€ 23.400
€ 5.700
€ 1.700
€ 10.050
€ 16.750
€ 4.975
€ 15.000
€ 3.900
€ 2.000
€ 8.713

€ 14.289
-€ 284
€ 199
-€ 3.475
-€ 696
-€ 347
€ 2.349
-€ 442
-€ 291
-€ 523

€ 7.885 € 102.967

€ 92.188

€ 10.779

€ 5.912

-€ 6.569

€ 150
€ 950
€ 450
€ 2.400
€ 1.000
€ 2.260
€ 375
€ 300
€0
€0

-€ 4.885

-€ 657
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Toelichting
Baten
Donaties
Naast de jaarlijkse donatie van de stichting De Rungetters hebben wij eenmalige donaties
ontvangen van een buitenlandse speler van het eerste elftal en de organisatie Cricket Stad
Schiedam met betrekking tot het faciliteren van de ICC World T20 Qualifier Europe.
Sponsors
Dit jaar was er sprake van een aantal van elf sponsoren hetgeen een afname betreft van twee
sponsoren ten opzichte van het jaar 2017. Deze afname van het aantal sponsors verklaart in
hoofdzaak de teruggelopen sponsoropbrengsten tot een bedrag van ad € 19.750.
Subsidies
Het wegvallen van een (onverplichte) KNCB subsidie in het jaar 2018 verklaart het in dit jaar
opgetekende lagere niveau aan ontvangen subsidies.
Chalet
De chaletopbrengsten in het jaar 2018 ad € 39.616 zijn € 5.116 hoger dan begroot. Dit is
volledig toe te schrijven aan het feit dat in het jaar 2018 meer opbrengsten zijn gerealiseerd
dan verwacht buiten de wedstrijddagen om van het 1e elftal. Anders gezegd; er zijn veel
activiteiten georganiseerd in het chalet in de vorm van clinics, bedrijfsevenementen en
overige evenementen zoals quiz avonden en activiteiten voor (jeugd)leden.
De in het jaar 2017 gespeelde twee laatste thuiswedstrijden van het 1e elftal waarbij het
kampioenschap van de Topklasse kon worden behaald verklaren waarom de omzet in dat
jaar veel hoger is uitgevallen dan in het huidige jaar
.
Overige opbrengsten
In dit jaar hebben wij € 4.308 ontvangen aan overige opbrengsten. Deze opbrengsten zijn
hoofdzakelijk toe te schrijven aan balsponsoring en het ter beschikking stellen van onze
accommodatie aan bedrijven ten behoeve van clinics en aan de KNCB ten behoeve van het
ICC World T20 Qualifier Europe toernooi in augustus 2018.
Lasten
Personeelskosten
De personeelskosten betreffen in hoofdzaak de in dit jaar gecontracteerde twee buitenlandse
cricketspelers voor het 1e elftal. De personeelskosten zijn uitgekomen op een bedrag van
€ 37.689. Ten opzichte van de begroting ad € 23.400 betreft dit een overschrijding van
€ 14.289. Deze overschrijding wordt veroorzaakt vanwege het aantrekken van een tweede
buitenlandse speler voor het 1e elftal hetgeen niet in de begroting was voorzien.
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Huisvestingskosten
De werkelijke kosten komen grotendeels overeen met de begroting.
Bureaukosten
De werkelijke kosten komen grotendeels overeen met de begroting.
Accommodatiekosten
De accommodatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot vanwege met name lagere
uitgaven met betrekking tot klein onderhoud en de uitgaven aan klei en graszaad.
Wedstrijdkosten
De werkelijke kosten komen grotendeels overeen met de begroting.
Bestuurskosten
De werkelijke kosten komen grotendeels overeen met de begroting.
Kosten chalet inkoop
De hogere chalet opbrengsten hebben vanzelfsprekend geleid tot duidelijk hogere
inkoopkosten. In werkelijkheid is er sprake van € 17.349 aan inkoopkosten ten opzichte van
een begroting van € 15.000. Een toename van € 2.349. Kijken we percentueel naar de
inslagkosten dan zijn praktisch conform de doelstelling: namelijk een werkelijke inslag van
48,1 % ten opzichte van een begrote inslag van 47,6%. Vorig jaar bedroeg het inslag
percentage 47,5%.
Kosten chalet overig
De werkelijke kosten komen grotendeels overeen met de begroting.
Diverse lasten
De werkelijke kosten komen grotendeels overeen met de begroting.
Afschrijvingskosten
De werkelijke kosten komen grotendeels overeen met de begroting
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10.7

Aanbevelingen Kascommissie

1.

Getekende werknemers contracten voetbal met brutosalarissen opnemen in de
archieven. Deze opmerking is een herhaling van vorig jaar en wordt ten stelligste
aanbevolen
Oninbare vorderingen ouder dan een jaar of van failliete bedrijven afboeken of
opnemen in voorzieningen.
Balansen van voetbal, omni vereniging en club van 50 consolideren. Boekjaar van juli
t/m juni. Cricket apart publiceren met boekjaar 1-1 t/m 31-12
Bank autorisaties/pasgebruik regelmatig controleren op juistheid.

2.
3.
4.

De penningmeesters en besturen zullen in de toekomst deze bovenstaande aanbevelingen
in acht nemen en waar nodig de procedures aanpassen.
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10.8

Begroting voetbal 2018-2019 - 2019-2020

Algemeen
De kosten/opbrengsten van het jubileumjaar zijn niet meegenomen want deze zijn nog
onbekend. Het zelfde geldt voor de extra kledingkosten voor jubileumjaar.
Afschrijvingen/subsidies omhoog vanwege camera’s/boeiborden/beveiliging.
Toelichting zal op de ALV worden gegeven
Begroting seizoen 2018-2019 en
seizoen 2019-2020
Inkomsten
Seizoen

Voetbal begrotingen
Actueel

Oud

Nieuw

Begroting

2017-2018

2018-2019

2018-2019

2019-2020

€ 129.037

€ 138.000

€ 135.000

€ 135.000

Sponsoring / Reclameborden

€ 35.487

€ 45.000

€ 40.000

€ 35.000

Acties / Loterijen

€ 10.502

€ 12.500

€ 15.000

€ 13.500

€ 4.560

€ 2.500

€ 22.500

€ 2.500

€ 31.620

€ 57.000

€ 57.000

€ 57.000

€ 161.343

€ 180.000

€ 170.000

€ 170.000

€ 372.548

€ 435.000

€ 439.500

€ 413.000

Contributies/kledingplan

Subsidies
Diverse Baten
Kantine inkomsten
Totale inkomsten

Uitgaven

Actueel

Oud

Nieuw

Begroting

Seizoen

2017-2018

2018-2019

2018-2019

2019-2020

Voorzieningen
€ 38.500

€ 35.000

€ 38.500

€ 12.000

Personeelskosten

€ 61.171

€ 65.000

€ 64.000

€ 65.000

Huisvestingskosten

€ 46.202

€ 44.000

€ 44.000

€ 44.000

afschrijving kledingplan

€ 5.954

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Accommodatie/Sportvelden

€ 21.884

€ 38.000

€ 38.000

€ 38.000

Wedstrijdkosten

€ 35.926

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€ 5.689

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

Bureaukosten

Bestuur en commissies
Diverse lasten

€ 47.179

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Kantinekosten

€ 86.949

€ 100.000

€ 95.000

€ 95.000

Aflossingen leningen

€0

€ 5.700

€ 5.700

€ 5.700

Investeringen

€0

€0

€ 20.000

€ 36.000

€ 349.454

€ 421.700

€ 439.200

€ 429.700

Resultaat liquiditeit

€ 23.094

€ 13.300

€ 300

-€ 16.700

Afschrijvingen

€ 23.000

€ 18.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 94

€ 1.000

€ 1.000

€0

Totaal: Uitgaven

Exploitatie resultaat
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10.9

Begroting jaar 2019 afdeling Cricket

Algemeen
De onderstaande begroting betreft de 1e versie voor het kalenderjaar 2019. In de loop van de
komende maanden zal deze begroting nog komen te wijzigen waarbij de cricketafdeling altijd
als doelstelling hanteert dat de begroting qua exploitatie dekkend dient te zijn. Ter vergelijking
wordt naast de begroting voor het jaar 2019 de resultaatrekening gepresenteerd van het jaar
2018.

Begroting afdeling cricket jaar 2019
jaar 2018
werkelijk

jaar 2019
begroot

Contributies
Donaties
Sponsors
Subsidies
Chalet
Overige opbrengsten

€ 21.458
€ 12.874
€ 19.750
€ 4.305
€ 39.616
€ 4.308

€ 18.750
€ 7.000
€ 19.750
€ 4.500
€ 35.000
€ 3.500

Totaal opbrengsten

€ 102.311

€ 88.500

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Accommodatie kosten
Wedstrijdkosten
Bestuurskosten
Kosten chalet inkoop
Kosten chalet overig
Diverse lasten
Afschrijvingskosten

€ 37.689
€ 5.416
€ 1.899
€ 6.575
€ 16.054
€ 4.628
€ 17.349
€ 3.458
€ 1.709
€ 8.190

€ 22.500
€ 5.800
€ 1.900
€ 8.150
€ 17.250
€ 5.150
€ 15.500
€ 3.600
€ 2.000
€ 6.471

€ 102.967

€ 88.321

-€ 657

€ 179

Totaal exploitatie kosten
Totaal resultaat
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Toelichting
In de begroting van het jaar 2019 is nog geen rekening gehouden met het jaarlijks toewijzen
van extra uitgaven ter versterking de selectie van het 1e elftal en/ of ter verbetering van onze
accommodatie.
De contributie opbrengsten zijn lager begroot dan vorig jaar in verband met een te verwachten
opzegging van de cricketleden die eerder zijn toegetreden van de vereniging Asvion.
De donatie opbrengsten zijn lager begroot dan vorig jaar vanwege eenmalige donatie
opbrengsten in het jaar 2018 met betrekking tot enerzijds de donatie van een buitenlandse
speler van het eerste elftal en anderzijds de donatie van Cricket Stad Schiedam met
betrekking tot het faciliteren van de ICC World T20 Qualifier Europe.
De chalet opbrengsten zijn vanwege veiligheidsoverweging lager ingeschat dan het niveau
van het vorige jaar, waardoor vanzelfsprekend ook de kosten inkoop in het jaar 2019 in
vergelijking met het jaar 2018 lager zijn begroot.
De salariskosten bevatten in dit jaar de vooralsnog de uitgave voor een buitenlandse speler
voor ons 1e elftal.
Wedstrijdkosten zijn hoger vanwege het feit dat extra uitgaven worden voorzien aangezien in
het jaar 2019 met een witte bal zal worden gaan gespeeld.
Accommodatiekosten zijn hoger in verband met een voorziene aanpassing van het chalet.
Afschrijvingslasten zijn in het jaar 2019 lager vanwege het feit dat investeringen uit jaarlagen
vanuit het verdere verleden inmiddels volledig zijn afgeschreven.

10.10

Slot

Ten slotte hecht ik er belang aan om onze penningmeesters bijzonder te bedanken voor al
hun inspanningen gedurende het laatste jaar. Ook wil ik alle overige vrijwilligers, in het
bijzonder onze onderhoudsploeg, barpersoneel, besturen en commissies bedanken. Zij maken
het mogelijk om de club financieel gezond te maken en te houden.

Namens de penningmeesters
Henk Lansbergen
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10.11

Geconsolideerde Verlies- en Winst rekening RKSV Excelsior20

Verlies- en winstrekening RKSV Excelsior '20
Rapportage Jaar

2014

2015

2016

Inkomsten
Contributies
Sponsoring/reclameborden/Entreegelden

2017

2018

definitief voorlopig
120.093

126.701

137.513

139.029

163.369

72.165

45.640

36.455

59.153

55.237

Acties / loterijen

4.333

8.973

13.055

10.695

10.635

Subsidies

5.966

7.595

12.688

14.098

8.865

28.976

10.342

78.518

86.809

35.794

177.577

192.203

228.621

238.970

200.958

Diverse baten
Kantine inkomsten
Egalisatie correctie opbrengsten
Totaal: Inkomsten

0
409.111

391.455

506.849

548.753

474.859

13.107

13.765

21.202

50.197

31.190

25.000

25.000

0

0

Uitgaven
Afschrijvingen
Mutatie Voorzieningen
Personeelskosten

96.725

83.640

97.802

100.202

98.859

Huisvestingskosten

49.118

40.073

41.555

43.439

52.515

5.683

4.528

4.537

5.013

6.957

Accommodatie / Sportvelden

28.129

28.315

29.437

37.171

28.459

Wedstrijdkosten

87.810

70.915

50.362

51.534

48.311

41.862

42.169

13.841

10.318

26.456

6.791

Bureaukosten

Kledingkosten wedstrijden
Bestuur en commissies

10.671

12.340

12.111

Selectie activiteiten
Diverse lasten

4.435

4.891

82.919

38.795

42.097

Kantinekosten

108.855

101.605

133.514

129.184

107.756

Totaal: Uitgaven

404.533

385.072

498.438

537.693

475.422

4.578

6.383

8.411

11.060

-563

Resultaat
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11. Bijlage bij agendapunten

11.1 Verslag en verklaring kascontrolecommissie
Aan de Algemene Ledenvergadering
Van de RKSV Excelsior ’20
Schiedam, 30 oktober 2018
Geachte dames en heren,
Opdracht
Ingevolge het besluit van de algemene ledenvergadering d.d. 9 december 2016 hebben wij
een kascontrole, als bedoeld in de statuten van onze vereniging, op de financiële
administratie over het boekjaar 2016-2017 uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van de administratieve gegevens en het daarop gebaseerde
verslag van de penningmeesters berust bij het bestuur van de vereniging. Het is onze
verantwoordelijkheid een verslag van de kascontrole op te stellen.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verkrijgen en vaststellen van
verklaringen door het bestuur bij de door ons gestelde vragen betreffende de financiële
verantwoording, het inzage hebben in de financiële administratie van de vereniging en het
steekproefsgewijs controleren van de originele boekingsbescheiden.
Bevindingen
Wij hebben geen onjuistheden geconstateerd die de getrouwheid van het verslag van de
penningmeesters met betrekking tot het afgesloten boekjaar 2016-2017 materieel zouden
kunnen beïnvloeden. Op grond daarvan stelt de kascontrolecommissie de algemene
ledenvergadering voor het bestuur van de vereniging voor het door haar gevoerde beleid
decharge te verlenen.
Met vriendelijke groet,
Kascontrolecommissie RKSV Excelsior ‘20
J. Zuijderwijk

A. Wevers
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C.A. Vollebregt

11.2 Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement treden in de oneven jaren af: de voorzitter, secretaris,
1e vertegenwoordiger cricketafdeling en 2e vertegenwoordiger voetbalafdeling. In de even
jaren: de overige leden.
Op basis daarvan zijn de volgende herbenoemingen aan de orde.
Aftredend en Verkiesbaar
Verkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar
Verkiesbaar

Henk Lansbergen
Zoran Nicolic
Bart Kroesen
Daniël Bakboord

Algemeen penningmeester
Voorzitter voetbal
2e vertegenwoordiger cricket
2e vertegenwoordiger voetbal

Indien de Algemene Ledenvergadering akkoord gaat bestaat het hoofdbestuur uit:
Ruud de Leede
Henk Lansbergen
Leo Buckers
Zoran Nicolic
Luuk van Troost
Bart Kroesen
Daniël Bakboord …

- Algemeen Voorzitter
- Algemeen penningmeester
- Algemeen Secretaris
- 1e Vertegenwoordiger Voetbal
- 1e Vertegenwoordiger Cricket
- 2e Vertegenwoordiger Cricket;
- 2e Vertegenwoordiger Voetbal
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11.3 Contributietabel seizoen 2019-2020

Contributie verenigingsjaar 2019-2020

Voetbal categorieën

Basis
bedrag

Totaal
Voetbal

Cricket

Totaal
Cricket

Twee
sporten

€

€

€

€

€

85

85

Voetbal

€
geboren in 2013 of later
geboren in 2012

84

84

168

geboren in 2011

84

84

168

geboren in 2010

84

94

geboren in 2009

84

geboren in 2008

85
84

168

14

98

182

178

14

98

192

94

178

14

98

192

84

104

188

14

98

202

geboren in 2007

84

104

188

25

109

213

geboren in 2006

84

119

203

25

109

228

geboren in 2005

84

119

203

65

149

268

geboren in 2004

84

131

215

65

149

280

geboren in 2003

84

131

215

72

156

287

geboren in 2002

84

144

228

72

156

300

geboren in 2001

84

144

228

85

169

313

geboren in 2000 of eerder

84

152

236

149

233

385

G jeugd - voetbal

84

84

168

Niet competitie voetballer

84

34

118

149

233

267

cricketjeugd geboren in 1999

84

116

200

meisjes cricket U12

54

14

98

Cricket dames

84

65

149

Niet spelend lid

84

Donateur /bridge

63
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