
        Groningen, 26 september 2022 
 
 
Geacht oud en nieuw bestuur, geachte overige Exstudiantianen, 
 
Het is in de aanloop naar de twaalfde ALV van A.S. Exstudiantes Groningen op 
29 september a.s. dat ik deze open brandbrief schrijf. Het zijn namelijk in mijn 
optiek roerige tijden; misschien wel voor de wereld zoals we die kennen in het 
algemeen, maar in elk geval voor onze zaalvoetbalvereniging in casu.   
 
Kijkend naar de evolutie die we als vereniging hebben doorgemaakt sinds 2010 
(en waar ik vanaf het tweede seizoen deel van heb mogen uitmaken), is het 
goed om de balans op te maken: We hebben jaren kunnen rekenen op 
enthousiaste heren- en damesteams op allerlei niveaus. Datzelfde geldt voor 
een uitstekend verenigingsgevoel, zich vertalende in uiterst gezellige en 
succesvolle bitterballenborrels, Ameland-weekenden, pub-quizen, 
bierproeverijen, en andere activiteiten. Ook commissieposten en 
bestuursfuncties werden snel en met bedreven leden ingevuld.  
 
Toch heb ik het gevoel dat er sinds enige tijd een andere wind waait: De 
doorstroming van jongere spelers is al een poos suboptimaal; effectief zijn we 
als vereniging aan het vergrijzen. Ook is de participatie in bovengenoemde 
activiteiten sterk tanende. Bitterballenborrels waren afgelopen seizoen slecht 
bezocht en dit seizoen nog niet opnieuw aangekondigd. Een klassieker als het 
Ameland-weekend is afgelopen zomer door gebrek aan animo afgeblazen. 
Andere activiteiten kennen een zeer grillige variatie in opkomst. Dit ondanks 
een statutaire aanpassing die toetredende leden tot actieve participatie 
uitnodigt. En, een wat mij betreft duidelijk teken des tijds: De schijnbaar 
exponentieel groeiende moeite om nieuwe bestuursleden te vinden. Een 
eerdere brandbrief van de toenmalige voorzitter had daar al eens specifiek 
betrekking op. Nu zijn de tekenen op meerdere fronten niet florissant.  
 
Vanuit deze achtergrond naar de toekomst kijkend is het volgens mij 2 voor 12. 
Doorgaan op deze weg van vergrijzing, toenemende individualisering en 
passiviteit en teruglopende ledenparticipatie op alle niveaus is, vrees ik, een 
dead end street in goed Nederlands, voor de vereniging in de volle breedte. En 
dat gaat mij aan het hart. 
 
Pasklare antwoorden heb ik niet. Wel wil ik met deze brandbrief ten eerste 
bewustzijn creëren voor de huidige situatie en toetsen of dit gevoel breder 



gedragen wordt binnen de vereniging. Daarnaast wil ik graag een appèl doen 
op ons gemeenschappelijk verenigingsgevoel voor Exstudiantes. Daarbij reik ik 
als Raad van Advies-lid mijn hand uit om samen met alle anderen wie het 
voortbestaan van onze vereniging na aan het hart gaat om deze van een 
nieuwe impuls en nieuw elan te voorzien.  
 
Specifiek op deze ALV wil ik heel graag gezamenlijk een weg omhoog in kaart 
brengen en bepalen wat daarvoor nodig is. En mocht daar een ander 
verenigingsmodel voor nodig zijn, dan moeten we die afweging niet uit de weg 
gaan.  
 
Laten we gezamenlijk nieuwe, jongere spelers proberen te enthousiasmeren. 
Borrels in de stamkroeg weer als vanouds met een veelvoud aan teams vullen. 
Nieuwe activiteiten organiseren en tot een succes maken. En de Swinging Mill 
op Ameland bevolken alsof het onze KEI-week is.  
 
Laten we onze prachtige vereniging niet in de steek laten! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bert Tinge 
 
 
 
 
 
 


