Secretarieel jaarverslag
Alumni Sportclub Exstudiantes Groningen
Seizoen 2015-2016

Leden
In totaal werd door 14 teams (10 heren- en 4 damesteams) deelgenomen aan de competitie.
Waarvan 100 heren, 40 dames en 26 x-leden. Het totale ledenbestand 2015-2016 kwam
hiermee uit op 168 leden.
Voorafgaand aan het seizoen 2015-2016 was er ruime vraag van teams en individuele
spelers om bij Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen te willen voetballen. Uiteindelijk hebben
we 1 extra damesteam ingeschreven. Eén team extra was het maximum in verband met de
beschikbare uren in combinatie met de wens om ook een interne competitie mogelijk te
houden. De voorkeur van het bestuur ging uit naar aanvulling van een 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 werden ook bijna alle teams gesponsord. De sponsoren
waren:
Cong Company, Bedrijfsuitjes Groningen, Mijn Accountant, Balessence, I4Marketing &
Enormail, 2Day Media, Imtrade Paper & Plastics, Effectief Groep en Fysio Pellinkhof.
Het is de vereniging nog niet gelukt een nieuwe hoofdsponsor( of shirtsponsor heren 1) te
vinden en daarnaast wordt voor enkele teams nog een shirtsponsor gezocht.

Competitie en toernooien
Wedstrijden zijn gespeeld in zowel sporthal Kardinge als sporthal Alfa College op vrijdag
gespeeld.

Selectie
Exstudiantes 1 kwam dit seizoen uit in de hoofdklasse. Voorafgaand aan de competitie
hebben de potentiele leden selectietrainingen en een aantal oefenwedstrijden 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. Heren 1 is kampioen geworden en
gaat komend seizoen voor het eerst in de geschiedenis van Exstudiantes Groningen
Topklasse uitkomen. Heren 2 heeft zich geplaatst voor de nacompetitie, maar wist daarin
geen promotie af te dwingen.

Interne competitie
Naast de KNVB competitie hebben een aantal teams van Exstudiantes dit jaar een interne
competitie gespeeld. 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
en de wedstrijden zijn gespeeld in sporthal Kardinge.
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
Naast het hierboven beschreven kampioenschap van heren 1 is ook heren 5 kampioen
geworden.

Commissies
Exstudiantes had dit seizoen de volgende commissies:

Activiteitencommissie AEX:
Bas Groeneveld (vz), Pieter Dijkstra, Emmie Huiskes, Maarten Boelhouwer en Isis Waalkens.

Kascommissie:
Sytze Kruisenga en Kornelis de Vries.

Raad van Advies:
Albert Jan van der Zee, Kim de Jong, Bert Tinge, Harmen Jentsje Doevendans, Roderik
Derksen en Sybrand Jissink

Technische Commissie:
Bert Tinge en Martijn Alssema (extern/trainer).
Naast de bovenstaande commissies die bij de ALV zijn geïnstalleerd, is lopende het seizoen
nog een commissie ontstaan namelijk de ACCIE: Ameland Commissie. Deze commissie
bestond uit Jaliene Kwakkel, Isis Waalkens, Marcel Mooi en Roderik Derksen. Vier leden die
spontaan het idee van een Ameland weekend hebben geïnitieerd en met succes.
De commissies zijn aan het einde van het seizoen uitgenodigd voor een actief ledenuitje.

Activiteiten
Naast de maandelijkse bitterballenborrel in stamkroeg De Kale Jonker organiseert de AEX
nog extra activiteiten.
De AEX heeft het afgelopen seizoen diverse activiteiten georganiseerd. Met om te beginnen
een pubquiz in november. Deze werd matig bezocht.
Traditioneel is halverwege het seizoen in december het Kerstdiner georganiseerd waar leden
met hun partners gedeeltelijk op kosten van de vereniging konden dineren.
In april heeft de vereniging een nieuwe activiteit ontdekt namelijk “speedsoccer”. Hier

hebben we een erg geslaagd toernooi gespeeld op een geschikte en goed verzorgde locatie.
Dit toernooi en het spel werd erg goed ontvangen waarop het bestuur heeft besloten het
eindtoernooi in juni ook in de vorm van een speedsoccer toernooi te houden.
Nog voor het eindtoernooi werd de verjaardag van de vereniging dit jaar gevierd op zaterdag
14 mei. Dit jaar bestond de vereniging zes jaren.
Tot slot is op het einde van het seizoen in juni door een “spontane” commissie de ACCIE dit
jaar een weekend Ameland georganiseerd. Deze activiteit wordt als voor herhaling vatbaar
beschouwd.

Bestuur
Op de ALV is Roderik Derksen afgetreden als bestuurslid Externe Betrekkingen. Gerrit
Kuipers is binnen het bestuur gewisseld en heeft deze functie overgenomen. Patrick
Bruinsma werd geïnstalleerd als secretaris. De functie van wedstrijdsecretaris is niet
ingevuld, maar de taken van deze functie zijn onderling verdeeld. Patrick Bruinsma heeft de
gang van zaken omtrent de wedstrijden opgepakt en Donja Groot Kormelink heeft het
websitebeheer plus trainingen opgepakt.

Terugblik
Het was een gezellig en sportief jaar voor Exstudiantes. We kunnen er niet om heen dat
sportief gezien dit jaar het kampioenschap van heren 1 toch wel het echte hoogtepunt was
van het afgelopen seizoen. De heren zijn op het jaarfeest gehuldigd en hebben een
boottocht door de Groningse grachten aangeboden gekregen.
Naast het kampioenschap van heren 1 wist heren 5 op het allerlaatste moment en toch ook
wel een beetje onverwacht ook het kampioenschap van de derde klasse in de wacht te
slepen.
Naast de sportieve prestaties is gezelligheid ook erg belangrijk binnen de vereniging en het
bestuur was dan ook erg verheugd met wederom het initiatief van leden om iets te
organiseren dit jaar en wel het Ameland weekend. Het weekend was goed bezocht en is
positief ontvangen onder de leden.
Het bestuur heeft het jaar volbracht met één bestuurslid minder ten opzichte van vorig jaar.
Dit heeft zijn drukke periodes gekend voor het bestuur, maar al met al heeft het bestuur een
mooi bestuursjaar gedraaid met vele mooie hoogtepunten!

