Secretarieel jaarverslag
Alumni Sportclub Exstudiantes Groningen
Seizoen 2016-2017

Leden
In totaal werd er door 16 teams (13 heren- en 3 damesteams deelgenomen aan de
competitie. Waarvan 130 heren, 24 dames en 28 X-leden. Het totale ledenbestand kwam
hiermee uit op 182 leden.
Contributie
De contributie is onveranderd gebleven: €175,- en voor Exstudiantes heren 1 en heren 2
€200,-. Exstudiantes heren 1 en heren 2 werd voor garantie op wekelijkse trainingstijd
geboden. De overige teams konden gemiddeld 1 keer in de 2 weken trainen (op basis van
inschrijving). De contributie voor X-leden is gelijk gebleven op €50,-.
Sponsoren
Naast de kroegsponsor De Kale Jonker werden ook bijna alle andere teams gesponsord. De
sponsoren waren:
Muta
Mijn Accountant
2Day Media:online marketing & creatie

Imtrade Paper & Blastics B.V,
Effektief Groep
Fysio Pellinkhof
Kale Jonker
Cong Company
Indoor Soccer Centre Groningen
Glas om Lood
AndCode
PeterPrint.nl
Vinna
Voor Exstudiantes 1 is Muta als shirtsponsor gevonden en tevens is het contract met de Kale
Jonker verlengd met 3 seizoen (t/m seizoen 2019-2020).
Competitie en Toernooien
De wedstrijden zijn gespeeld in Sporthal Kardinge en Sporthal Alfa College. De trainingen
vonden plaats in Sporthal Kardinge. De wedstrijden van heren 1 en heren 2 zijn zoveel
mogelijk gespeeld in Alfa College, gezien de betere faciliteiten in deze hal.
Selectie
Voorafgaand aan het seizoen hebben de potentiele selectietrainingen getraind onder leiding
van Martijn Alsema en hij heeft samen met Bert Tinge (TC) een advies uitgebracht over de
indeling van Heren 1 en Heren 2. Het bestuur heeft dit advies overgenomen.
Heren 1 speelde dit seizoen voor het eerst in de Topklasse en heeft het hierin helaas niet
weten te redden. Door een laatste plaats in de competitie zijn ze gedegradeerd naar de
Hoofdklasse. Heren 2 heeft zich weten te handhaven in de 1e klasse.
Kampioen
Het seizoen 2016-2017 heeft 1 kampioenschap opgeleverd voor Exstudiantes. Heren 6 wist
zich in zijn eerste seizoen bij de vereniging meteen te kronen tot kampioen in de 3e klasse.
Commissies
Exstudiantes had dit seizoen de volgende commissies:
Activiteitencommissies AEX:
Bas Groeneveld (vz), Pieter Dijkstra, Emmie Huiskes, Maarten Boelhouwer en Isis Waalkens
Kascommissie:
Kornelis de Vries en Roderik Derksen
Raad van Advies:
Albert Jan van der Zee, Kim de Jong, Sybrand Jissink, Bert Tinge, Harmen Jentsje
Doevendans, Roderik Derksen en Donja Groot Kormelink
Technische Commissie:
Bert Tinge en Martijn Alssema (extern/trainer tijdens voorbereiding)

Activiteiten

Bestuur
Op de ALV is Donja Groot Kormelink afgetreden als voorzitter, Patrick Bruinsma heeft deze
functie overgenomen. Gerrit Kuipers en Steven Roovers zijn aangebleven als bestuurslid
externe betrekkingen en penningmeester. Wouter Tamminga is als secretaris aangetreden
en Sytze Kruisenga als wedstrijdsecretaris. Daarmee is het bestuur volledig en konden we de
taken goed verdelen.
Terugblik
Seizoen 2016-2017 was een leuk en gezellig jaar voor Exstudiantes. Het bestuursjaar is
omgevlogen. Op sportief vlak hadden we helaas wat minder goede resultaten door de
degradatie van Exstudiantes 1 en slechts 1 kampioenschap. Dit maakt de prestatie van
Exstudiantes 6 dan ook extra bijzonder. Ze zijn tijdens de laatste bitterballenborrel van het
seizoen dan ook in het zonnetje gezet en hebben namens de vereniging een boottocht door
de Groningse Grachten aangeboden gekregen. Ook mogen ze komend seizoen meedoen aan
het bekertoernooi voor teams uit de B- categorie.

