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Leden
In totaal werd door 13 teams (10 heren- en 3 damesteams) deelgenomen aan de competitie.
102 heren, 35 dames en 32 x-leden. Het totale ledenbestand 2014-2015 kwam hiermee uit
op 169 leden.
Voorafgaand aan het seizoen 2014-2015 was er ruime vraag van teams en individuele spelers
om bij Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen te willen voetballen. Uiteindelijk hebben zich 2
extra damesteams ingeschreven. Twee teams extra’s was het maximum in verband met de
uren. De voorkeur van het bestuur ging uit naar aanvulling van damesteam om zo een betere
balans te creëren tussen het aantal heren en damesteams.
Contributie
De contributie is onveranderd gebleven: € 175 en voor Exstudiantes heren 1 en 2 € 200,-.
Exstudiantes 1 en 2 werd een wekelijkse trainingsmogelijkheid geboden. De overige teams
konden één keer in de twee weken trainen. Voor deze wekelijkse trainingsuren van
Exstudiantes 1 en 2 is €25 gevraagd. Deze aanvulling dekt de extra kosten niet volledig.
Vanwege het belang van deze teams voor de vereniging wordt de rest van de extra kosten
vanuit de vereniging gefinancierd.
De contributie voor het X-lidmaatschap is gelijk gebleven op €50.
Sponsoren
Naast kroegsponsor de Kale Jonker werd elk team gesponsord. De sponsoren waren:
Cong Company
Noordhof Uitgevers
Mijn Accountant
Bedrijfsuitjes Groningen
I4Marketing
Balessence
Enormmail
MediSense
Het reservetenue wordt tevens gesponsord door Balessence.
Daarnaast sponsort MUTA een bedrag per jaar. Enormail heeft ook gesponsord door het
besschikbaar stellen van het nieuwsbriefsysteem. De vereniging kan kosteloos gebruik
maken van een professioneel nieuwsbrief systeem.
Dit jaar hebben we enige tegenslag gekend met onze sponsoren. IBB Makelaardij is
halverwege het seizoen failliet gegaan. IBB heeft het afgelopen seizoen 1 damesteam
gesponsord, omdat één damesteam actief was.
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Het is de vereniging niet gelukt om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Ook niet voor
aankomend seizoen. Wel komen er nieuwe tenue sponsoren voor drie teams aankomend
seizoen.
De kroegsponsor de Kale Jonker is tevens voor drie jaar verlengd afgelopen seizoen.
Competitie en toernooien.
Wedstrijden zijn gespeeld in sporthal de Wijert op donderdagavond en op vrijdagavond werd
voor het eerst in Sporthal Kardinge gespeeld.
Heren
Exstudiantes 1 kwam dit seizoen uit in de hoofdklasse. Voorafgaand aan de competitie
hebben 21 leden selectiewedstrijden gespeeld voor het eerste team. Hieruit zijn de 10 beste
spelers gekozen en ingedeeld in het eerste team en de overige 10 spelers zijn ingedeeld in
heren 2. De afvaller voor de selectie is in Exstudiantes 3 geplaatst.
Heren 1 heeft dit jaar (net) geen nacompetitie gehaald. Heren 2 is gedegradeerd uit de 1e
klasse.
Toernooien
Heren 1 heeft meegedaan aan het OFK maar is helaas in de voorrondes gestrand.
Interne competitie
Naast de KNVB competitie heeft Exstudiantes dit jaar de interne competitie plaatsgevonden.
Twee leden van laag hebben het initiatief genomen om onderlinge wedstrijden te gaan
organiseren voor de lagere teams. Ook was de mogelijkheid voor de dames om hier aan deel
te nemen. De interne competitie is een groot succes gebleken. Zes teams hebben hieraan
deelgenomen. De wedstrijden zijn gespeeld in de ALFA Topsporthal.
De financiering lag gedeeltelijk bij de deelnemende teams en gedeeltelijk bij de vereniging.
Het bestuur heeft besloten om een gedeelte te gaan financieren, omdat het ten goede komt
aan de betrokkenheid van de leden onderling. Achteraf is gebleken dat het ook de sportieve
prestaties heeft bevorderd.
Kampioen
Voor het eerst in vijf jaren heeft Exstudiantes een kampioensteam binnen de gelederen. Dit
jaar was Exstudiantes 5 het sterkste team in de 3 e Klasse. De heren van Exstudiantes 5 zijn
dit jaar voor het eerst begonnen bij onze vereniging en direct in het eerste jaar weten zij zich
als eerste herenteam van Exstudiantes Groningen te laten huldigen als kampioenen.
Commissies
Exstudiantes had dit seizoen de volgende commissies:
De activiteitencommissie AEX:
Bas Groeneveld (vz), Pieter Dijkstra, Emmie Huiskes, Maarten Boelhouwer en Isis Waalkens.
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Kascommissie:
Patrick Bruinsma en Kornelis de Vries.
Raad van Advies:
AJ van der Zee, Kim de Jong, Bert Tinge, Harmen Jentsje Doevendans en Sybrand Jissink.
Technische Commissie:
Harmen Jentsje Doevendans, Bert Tinge en Martijn Alssema (extern/trainer).
Lustrum Commissie:
Kornelis de Vries (vz), Bert Tinge, Bas Groenenveld en Jan Wijbe Koehoorn (Exstudiantes
Volleybal).
De commissies zijn aan het einde van het seizoen uitgenodigd voor een actief ledenuitje.
Activiteiten
Dit jaar was het Lustrumjaar voor Exstudiantes. Naast de AEX heeft ook het Lustrum
activiteiten georganiseerd om het vijfde jaar van Exstudiantes te vieren. De aftrap van het
jaar begon bij het openingstoernooi.
In augustus was het openingstoernooi gehouden en wederom druk bezocht. Aansluitend
vond een bitterballenborrel plaats met ook de aftrap door de Lustrum commissie van het
lustrumjaar.
Het vijfde jaar van Exstudiantes stond in het teken van de SEXY – V to the X. Op de vijfde
verjaardag van Exstudiantes is het meest SEXY team gehuldigd. Voor deze challenge is een
facebookpagina aangemaakt waarop foto’s met “challenges” gepost konden worden. Door
middel van deze challenges waren punten te behalen en op 9 mei werd het team met de
meeste punten gehuldigd.
Op de eerste vrijdag van de maand wordt in Café de Kale Jonker 22.30 uur de
bitterballenborrel gehouden. Door de vereniging worden de bitterballen aangeboden. De
reacties op deze borrel zijn erg positief. De opkomst is daarentegen wisselvallig. Wel valt op
dat op niet bitterballenborrels vrijwel ieder team op een willekeurige vrijdagavond in de Kale
Jonker komt.
In december vond het kerstdiner plaats bij Louis XI. De opkomst was goed en het was een erg
gezellige avond met de afsluiter in Het Pakhuis.
De nieuwjaarsborrel werd drukker bezocht dan vorig jaar en was al met al een geslaagde
borrel.
In maart heeft de AEX het beachvoetbaltoernooi georganiseerd. Anders dan voorgaande
jaren werd in plaats van een pubquiz een voetbaltoernooi georganiseerd. De opkomst was
erg goed en het evenement was geslaagd! Zowel de heren als de dames hebben gestreden
om de eerste plek. Met een kleiner gezelschap werd de avond voortgezet met een hapje eten
in de stad.
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Op zaterdag 9 mei bestond Exstudiantes 5 jaren! De Lustrumcommissie heeft samen met de
AEX deze dag georganiseerd. ’s Middags werden er verschillende activiteiten gespeeld. ’s
Avonds was de mogelijkheid om met iedereen te dineren voordat in de avond het feest los
zou barsten o.l.v. een DJ. Zowel de middagactiviteiten, het diner als het feest vond allemaal
plaats op één locatie: te Coendersborg in Groningen. Het was een groot succes!
Bestuur
Op de ALV is Harmen Jentsje Doevendans afgetreden als voorzitter. Donja Groot Kormelink
heeft zijn stokje overgenomen en Redmar Jager, nieuw lid is overgestapt van Drs. Vijfje naar
Exstudiantes, werd geïnstalleerd als wedstrijdsecretaris. Daarnaast werd dit jaar een zesde
bestuurslid toegevoegd aan het bestuur als algemeen bestuurslid. Hoang Nguyen werd
toegevoegd om zich te gaan richten op de selectie en op de trainingen bij Exstudiantes Laag.
Halverwege het seizoen is ons algemeen bestuurslid gestopt. In verband met een nieuwe
baan was het voor hem niet mogelijk om zijn taken voort te zetten bij Exstudiantes. De taken
konden intern worden overgenomen. Als gevolg van het stoppen van Hoang Nguyen had
Exstudiantes Laag ook geen trainer meer. Hier is geen opvolger voor aangesteld.
Terugblik
Het afgelopen seizoen was het eerste jaar in de nieuwe Sporthal Kardinge. Bij de start van
het seizoen was het voor beide partijen, Kardinge en de vereniging, nog even zoeken naar de
invulling van de wedstrijdavonden. Teams en scheidsrechters moesten wennen aan het
systeem met de bandjes en zoeken naar de nieuwe kleedkamers. Uiteindelijk is de overstap
naar de nieuwe hal een succes geweest. Teams hebben meer bij elkaar wedstrijden gekeken
en ook na de wedstrijden (en trainingen) bleven teams steeds vaker samen in de kantine om
iets te drinken.
De nieuwe sporthal heeft ons gunstige tijden gebracht. Zo kunnen we op dinsdagavond
allemaal op één avond trainen en kunnen op vrijdagavond alle thuiswedstrijden van de
vrijdagavond op één locatie worden gespeeld. De gunstige trainingstijden had als gevolg dat
de trainingen drukker zijn bezocht. Ook in de eerste maanden was het effect te zien van een
trainer. Door de druk bezochte trainingen moest ook hier naar een oplossing worden
gezocht.
Het was een gezellig jaar met als hoogtepunt het lustrumfeest. Het hele jaar door waren
verschillende activiteiten. De betrokkenheid en herkenbaarheid van de leden onderling is
toegenomen.
Naast de gezelligheid was dit jaar ook een sportief hoogtepunt met het kampioenschap van
Exstudiantes 5.
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