
Secretarieel jaarverslag  
Alumni Sportclub Exstudiantes Groningen     
Seizoen 2021-2022     

     
    
Leden     
 

In totaal werd er door 16 teams (15 heren- en 1 damesteam(s)) deelgenomen aan de competitie, 
waarvan 153 heren, 10 dames en 29 X-leden. Het totale ledenbestand kwam hiermee uit op 192.  
 
Corona 
 
Ook in het seizoen 2021-2022 speelde corona een rol.  Eind 2021 , begin 2022 heeft de competitie 
gedeeltelijk stilgelegen. Dit heeft voor een rommelig verloop van de competitie gezorgd. In meerdere 
competities zorgde dit ervoor dat teams een groot verschil hadden in het aantal gespeelde 
wedstrijden.  
 
Sponsoren     
 
Met hoofdsponsor Kale Jonker en sponsor Muta zijn mondelinge overeenkomsten voor nieuwe 
contracten overeengekomen. 
N.a.v. een onderzoek naar een eventuele nieuwe kledingsponsor is in principe besloten om bij Muta 
te blijven. Met Muta is een nieuw contract afgesloten voor een periode van 3 jaar i.p.v. 2 jaar. Het gaat 
hier om een bijdrage van € 200,- per jaar.  
Het nieuwe contract met de Kale Jonker loopt van augustus 2022 t/m augustus 2024.  Het gaat hier 
om een sponsorbijdrage van  €1.000,- per jaar.  
 

Contributie    
 
In het seizoen 2021-2022 is de contributie verhoogd van €175,- naar €190,-  voor leden met een 
volledig lidmaatschap. De contributie voor leden met een x-lidmaatschap is verhoogd van €50,- naar 
€60,-   
    
Competitie en Toernooien     
 

De wedstrijden zijn wederom gespeeld in Sporthal Kardinge en Sporthal Alfa College. De trainingen 
vonden plaats in Sporthal Kardinge en af en toe in de Sporthal Alfa college.  De wedstrijden van heren 
1 en heren 2 zijn zoveel mogelijk gespeeld in Alfa College, gezien de betere faciliteiten in deze hal. Tot 



slot is er tijdens de zomerperiode door verschillende teams gespeeld in de zomeravondcompetitie 
(STAR). Ook werd een openingstoernooi en eindtoernooi georganiseerd.    
 
Exstudiantes Hoog    
 

Dit seizoen is heren 1  uitgekomen in de 1e klasse. Heren 2, 3 en 4 zijn uitgekomen in de 2e klasse.   
 

Kampioenen    
 

Het seizoen 2021-2022 heeft 2 kampioenschappen opgeleverd voor  Exstudiantes. 
Exstudiantes 2 en Exstudiantes 10 hebben boven verwachting geweldig gepresteerd.  
     
Commissies     
Exstudiantes had dit seizoen 31 actieve leden in de volgende commissies:     
   
Activiteitencommissies AEX:   
Jelle van der Meulen, Kervin Zamora,Xander Mostertman 
 
Kascommissie:   
Steven Roovers, Jeroen Maas en Bram Scholtens   
   
Raad van Advies:   
Albert Jan van der Zee, Kim de Jong, Bert Tinge, Roderik Derksen, Patrick Bruinsma, Kornelis de Vries 
en Steven Roovers.     
   
Technische Commissie:   
Bert Tinge, Mient-Jan Faber en Johan Galema    
   
Sponsorcommissie:    
Marco Danser 

   
Toernooicommissie:    
Guy Overdijk, Arjen Terpstra en Marcel van de Kamp 

   
Amelandcommissie:    
Tessel Bot, Marrit Porte en Patrick Bruinsma    
    
Internetcommissie:    
Joost Kranendonk(volleybal), Fabian Walraven  
   
Reprocommissie:   
Jelmer Sietsema, Ronald Nijmeijer, René Nijmeijer, Martijn Kloezen, Yannick van Sleen   
 
Benefietcommissie: 
Julian Zeinstra, Enne Alta 
 
Star-commissie 
Marcel van der Kamp 
 
Bestuur     
Het bestuur bestond uit de volgende leden:    
    



Voorzitter   Daan Smit  
Secretaris   Jos van der  Waaij   
Penningmeester   Patrick Kerstholt 
Wedstrijdsecretaris   Ronald Talstra   
Bestuurslid Algemeen   Mitch Lases  
    


