Evaluatie bestuursjaar 2016-2017
Algemeen
Het bestuur bestond dit jaar weer uit 5 bestuursleden. Naast dat Gerrit, Steven en Patrick zijn
Wouter en Sytze dit jaar aangetreden als nieuwe bestuursleden. Op deze manier zijn dit seizoen alle
functies ingevuld en hebben we geen dubbele functies hoeven bekleden.
Onder de leden hebben we dit jaar een enquête afgenomen waarin we vragen hebben gesteld over
de stamkroeg en de activiteiten die we als vereniging in de stamkroeg organiseren.
Speerpunten
1.Betrokkenheid leden
Afgelopen jaar hebben we bij de aanname van nieuwe teams benoemt dat we ze met enige
regelmaat verwachten bij borrels en activiteiten. Aan het begin van het seizoen hebben we dan ook
meer aandacht gegeven aan de maandelijkse borrels. De activiteiten werden over het algemeen even
goed bezocht als vorig jaar. Het jaarfeest daarentegen ( en tevens lustrumfeest van volleybal)werd
een stuk beter bezocht dan vorig jaar. Het seizoen is afgesloten met een zomercompetitie in
samenwerking met Drs. Vijfje, The Knickerbockers en Groen Geel. Een zestal teams van Exstudiantes
heeft hier aan meegedaan en was erg enthousiast over de mogelijkheid om in de zomer te kunnen
voetballen en de gezelligheid op de woensdag- en vrijdagavonden.
2.Aanname nieuwe teams
Er zijn twee herenteams gestopt na dit seizoen. Ons streven om een extra damesteam aan te nemen
is helaas niet gelukt, dit omdat er op dit moment niet voldoende animo bij de dames is. Het
aanvullen van de drie bestaande damesteams is wel gelukt. Omdat er zich voor komend seizoen twee
teams hebben aangemeld blijft het aantal (heren)teams gelijk.
3.Stamkroeg
Seizoen 2015-2016 was het laatste contractjaar met onze stamkroegsponsor De Kale Jonker. Door
middel van een enquête hebben we de leden gevraagd naar hun mening over de stamkroeg en de
activiteiten die we daar organiseren. De leden beoordeelden de kroeg over het algemeen positief.
Omdat ook de Kale Jonker positief en enthousiast over Exstudiantes is hebben zij besloten om
nogmaals (onder dezelfde voorwaarden als het oude contract) voor drie jaar zich als sponsor te
binden.
4.Speellocaties
Op het gebied van speellocaties is er weinig veranderd. Binnen de gemeente is er met de huidige
hallen weinig uitbreiding mogelijk. We hebben bij de gemeente aangegeven dat we twee hallen
(Kardinge, Alfa) niet ideaal vinden en dat we graag meer trainingstijd willen. Op dit moment is er
helaas niets anders mogelijk dan de huidige locaties en tijden. Wel zijn we een aantal keer in gesprek
geweest met de gemeente en zijn we bij het overleg over de nieuwe topsporthal bij de Euroborg
geweest. Omdat deze gesprekken zich in een orienterende fase bevinden is hier (nog) niks concreets
uit voortgekomen.
5.Sponsoren
Naast het verlengen met onze stamkroegsponsor De Kale Jonker hebben afgelopen jaar alle nieuwe
teams (Exstudiantes 6, Exstudiantes 12, Exstudiantes 13) een sponsor aangedragen en heeft Muta
Exstudiantes 1 in het nieuw gestoken.

