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Algemeen verslag 2019-2020 (Jos Rutten) 

We hebben 60 jaar Excellent gevierd, uitbundig, verantwoord, met oog op sport, historie en 
gezelligheid. Twee weekenden met bijzonder geslaagde activiteiten. De commissie die 
verantwoordelijk was voor deze activiteiten stond o.l.v. Jan van de Weijer en Gertie Verberk, maar ik 
zou velen tekort doen om het dankwoord hier bij te laten. Een gezamenlijke inspanning van de club 
die vele mooie momenten opleverde. Elders in dit jaarverslag staat het programma. 

We hebben afscheid moeten nemen van twee trouwe en langdurige Excellent prominenten. Piet 
Bongers en José van der Duijn zijn overleden in december 2019. De club heeft zich van een sterke 
kant laten zien door medeleven en betrokkenheid te tonen. Voor Piet en José hebben we één minuut 
stilte gehouden voor de wedstrijd van Excellent 1. Ook de lagere elftallen hebben stilgestaan bij het 
verlies van deze leden. 

Twan Thomassen is gehuldigd als erelid tijdens de clubfeestavond in december v.w. het 60 jarige 
jubileum. Twan heeft een lange reeks van verdienste binnen de club. Zijn positieve bijdrage aan het 
(jeugd-)beleid en de inzet voor de samenwerking met SVS zijn de meest recente en aansprekende 
voorbeelden van zijn verdiensten. 

2019-2020 is het derde jaar dat we samenwerken met SVS. We hebben de richting gevonden en er 
zijn veel constructieve bijeenkomsten geweest tussen de drie verenigingen. Een gezamenlijk logo op 
de kleding voor de leiders en trainers is wellicht een volgende stap naar een completere 
samenwerking. Ook voor het komende seizoen zijn er weer goede afspraken gemaakt. 

Vorige zomer zijn de nieuwe kleedlokalen opgeleverd. Dit jaar (zomer 2019) hebben we de 
veldverlichting vervangen door LED verlichting op het (gemeentelijke) trainingsveld en veld 2 (een 
Excellent veld). Een kostenpost van 45.000 euro. In juli zijn de dug-outs nog vernieuwd met financiële 
ondersteuning van de club van 100 die inmiddels uit ruim 85 leden bestaat. 

De sponsorcommissie waar de club van 100 (voormalige ballenclub) onder valt heeft nieuwe 
impulsen gekregen o.l.v. Chris en Daisy. 

Er waren plannen om de kantine en de keuken deze zomer te renoveren. Deze plannen hebben we 
weer een jaar moeten uitstellen, dit keer vanwege Corona (zie corona pandemie verslag onderaan). 
De voorbereidingen zijn klaar, tekeningen zijn goedgekeurd en de vergunning voor de aanpassing is 
binnen. Op de presentatie avond van de verbouwing waren er veel leden aanwezig. Het mooi 
uitgewerkte 3D plan werd goedgekeurd. April 2021 zullen we met de verbouw beginnen. 

Dit seizoen zal sowieso de boeken ingaan als het corona jaar waarbij twee “bijna zekere” 
kampioenen geen kampioen zijn geworden omdat de competitie niet is afgemaakt. Zowel Dames 1 
als Excellent 2 stonden enkele punten los in hun klasse en kampioensfeesten waren al gepland. Vanaf 
maart 2020 is er niet meer gespeeld maar het doet goed dat beide coaches, Charles en Geert 
doorgaan met hun trainer/leiderschap bij respectievelijk de dames en Excellent 2 

Beide externe trainers John en Jos hebben overigens ook aangegeven bij Excellent betrokken te 
willen blijven en hebben allebei voor een jaar bijgetekend. John heeft begin 2020 minder tijd kunnen 
besteden aan de selectie vanwege het overlijden van zijn moeder. Jos van Otterdijk heeft deels zijn 
taken overgenomen met steun van spelers en begeleiding.  

Financieel gezien zou 2019-2020 logischerwijs een minder jaar worden vanwege de Corona 
perikelen. Landelijk werden grotere bijeenkomsten aan banden gelegd.  
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Dat betekende geen kantine-inkomsten meer en geen bijdrage uit de kermis. Maar dankzij de loyale 
en trouwe sponsoren en “het terras”, een samenwerkingsverband tussen La Marmotte en Excellent 
hebben we de  niet gederfde inkomsten beperkt weten te houden. Het jaarverslag van Rene Verberk 
laat zien dat de club ook financieel gezond is.  

Excellent heeft zich overigens van de sterkste kant laten zien tijdens de Corona crisis door via diverse 
activiteiten de verbondenheid met de club te behouden. De nevenactiviteitencommissie o.l.v Daan 
bleef actief met o.a. Corona kwissen, ‘n zoom BBQ en de Mobiele tap. 

Het bestuur vergadert in principe elke eerste maandag van de maand, 10x per jaar. We hoeven ons 
relatief weinig bezig te houden met trouble-shooting en korte termijn dingetjes. Het sterke punt van 
de vereniging, het groot aantal vrijwilligers, zorgt voor een min of meer evenredige verdeling van de 
werkzaamheden. Hiermee wil ik overigens de voortrekkers binnen de club niet te kort doen. Ik mocht 
een oprecht “Rutte - dank je wel” uitspreken voor alle vrijwilligers binnen de club op het onlangs 
opgezette Instagram account. Door het bundelen van actieve instagrammers die zich gaan 
bezighouden met communicatie, willen we onze jeugdige leden beter gaan voorzien van Excellent 
informatie. 

Twee vaste krachten van het bestuur, Arjan Vermeulen (CEO food and beverage) en Stephan 
Schellekens (senioren zaken) hebben afscheid genomen van het bestuur. Joost Cornelissen was 
herkiesbaar.  De heel goed bezochte ledenvergadering in september 2019 ging voor 100% akkoord 
met de herverkiezing van Joost. Luco Rutten werd verkozen als vervanger van Arjan en gaat de 
kantine vanuit het bestuur managen. De senioren afdeling is met Timo en Bo al voldoende 
vertegenwoordigd binnen het bestuur en voor Stephan is er geen vervanger gezocht. 

Weinig trouble-shooting-vergaderingen betekent dat er geen of weinig excessen op of rond de 
velden zijn gebeurd. Sportief gedrag is één van de doelstelling van de club en het siert de club dat de 
slogan “geen respect= geen winnaar” niet alleen een papieren uitvoering heeft. In de relatief vele 
publicaties van de Gelderlander komt Excellent er steeds positief uit. 

De velden blijven een aandachtspunt voor accommodatie bestuurslid Rene Verbruggen. Terwijl het 
vorig seizoen nog goed ging met het weer, hadden we dit voorjaar veel regen. Veel regen betekent 
per definitie slechte velden op Het Domein. Vele trainingen en wedstrijden moesten hierdoor 
worden afgelast. Het bestuur heeft er bij de gemeente op aangedrongen om met een constructieve 
oplossing te komen voor dit probleem. De gemeente neemt hiervoor de tijd. In oktober 2020 
verwachten we de presentatie van een gemeente-breed plan. 

Bij de jeugd worden de accenten zichtbaar tussen prestatief en recreatief voetbal. Jos van Otterdijk 
blijkt van grote waarde te zijn voor de ontwikkeling binnen de jeugd en de drie verenigingen WB, SVS 
en Excellent. De jeugd afdeling binnen Excellent o.l.v. Twan staat hoog aangeschreven in de regio. De 
landelijke trend dat oudere jeugdspelers afhaken zien we echter ook bij Excellent. Hierop wordt 
constant geanticipeerd binnen het jeugdbestuur. 

De verbintenis loopt door met de school in Oeganda waarbij de club een weeskind Hanah de 
mogelijkheid bied om onderwijs te volgen. Het transport van sportspullen zoals ballen en kleding is 
bemoeilijkt. Hiervoor in de plaats geven we de aan de school verwante voetbalvereniging een 
financiële ondersteuning. 

Dank aan alle leden, vrijwilligers, sponsoren en publiek voor jullie bijdrage aan het succes van de 
club. 

Tenslotte een persoonlijk dank aan jullie allemaal. Na 7 jaren voorzitterschap is het goed om het 
stokje over te dragen en andere dingen voor de club te gaan doen. Ik ben er trots op dat ik samen 
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met het bestuur de club heb mogen leiden. Ik dank iedereen binnen de vereniging voor het gestelde 
vertrouwen. Het was een mooie tijd waarbij ik samen met jullie veel mooie momenten heb mogen 
meemaken. Het gaat jullie, en dus de club, allemaal goed. 

Voorzitter Jos Rutten 

Aandachtspunten voor 2020-2021: 

 Behoud (jeugd-)leden / samenwerking SVS 

 Uitvoering plannen voor de aanpassing van de kantine en keuken 

 Organisatie van enkele kampioensfeesten 😉 

 

Food & Beverages (Luco Rutten) 
Het begin van het seizoen zijn afspraken gemaakt met de eigenaar van La Marmotte (Erwin) over de 
openingstijden van de kantine. Deze afspraken zijn goed nagekomen. Zondag sluit de kantine om 
19.00 uur als het eerste thuis speelt. Wanneer het eerste uit speelt sluit de kantine om 16.00 uur. De 
kantine diensten zijn volledig ingevuld door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn hiervoor bedankt met 
een uitstapje naar de Hertog Jan brouwerij. 

In de corona periode is een samenwerking aangegaan met La Marmotte waardoor het terras van de 
kantine open kon blijven onder de vergunning van La Marmotte. Gedurende de corona tijd (mei, juni 
en juli) was het terras op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Dit creëerden 
ontmoetingsplek voor alle leeftijden uit het dorp onder ‘’corona veilige’’ omstandigheden. Het 
personeel op deze dagen bestond, vanuit de kant van Excellent, volledig uit vrijwilligers. 

Accommodatie (René Verbruggen) 
In september 2019 hebben we  de veldverlichting op het sportpark vervangen door led verlichting.. 
Burgman Techniek uit Heijen heeft  13 armaturen verwijdert en 17 led verlichtingsarmaturen 
teruggeplaatst. Het doel hiervan was: 
- lager stroomverbruik 
- betere veldverlichting 
- betrouwbare verlichting , ook bij vochtig weer 

Ook de degelijk gebouwde dug-outs langs het hoofdveld zijn vervangen omdat ze niet meer aan de 
eisen voldeden. 
De sponsorcommissie zorgde voor de nieuwe dug-outs , de klusploeg  ondersteund door Wil Nielen 
Pieter van Els en Gilbert vd Duin (levering beton) verzorgden de sloop en plaatsing. Een nieuwe 
aanwinst door de Excellente uitstraling. 

De ver en aanbouw van de kantine zijn door vertraging in het vergunningentraject en de 
coronaperikelen  een jaar uitgesteld. De voorbereidingen worden weer opgepakt zodat we naar 
verwachting in april 2021 kunnen starten. 

 

 

Financieel (Rene Verberk) 

Er zijn drie hoofd inkomsten stromen binnen Excellent, te weten contributie, kantine 
inkomsten/entree gelden/loterij en sponsorgelden. 
 
We hebben enkele jaren geleden een vergelijking tussen de contributies binnen Excellent en andere 
verenigingen binnen Land van Cuijk gemaakt. Hieruit bleek dat wij aan de onderkant zaten met onze 
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contributies en dan met name bij de jeugd. Dit past ook in ons beleid waarin we een sterke focus 
leggen op sportdeelname bij de jeugd. De afspraak was om onze contributies jaarlijks te verhogen 
met een prijsindex. Echter door de goede resultaten van de vereniging is dit een aantal jaren niet 
gedaan, zoals ook het afgelopen jaar. Van jaar tot jaar zullen we bezien of het nodig is om te 
indexeren. 
 
In het afgelopen seizoen lagen de kantineopbrengsten weer prima in lijn voor wat betreft de bijdrage 
aan het rendement.  
Door een gezamenlijke inkoop van drank met de plaatselijke horeca, hebben we goedkoper kunnen 
inkopen, maar zeker ook door de inzet van vrijwilligers zijn onze personele kosten erg laag gebleven. 
En toen kwam Corona, waardoor het er op leek dat we het laatste kwartaal met een fors verlies 
zouden komen te zitten, door het wegvallen van wedstrijden/entreegelden en loterij gelden, 
wegvallen van het donderdagavond kantine bezoek en niet door gaan van het Eastern Open 
toernooi.  
Door snel in te spelen op de ruimte die onze gemeente ons bood hebben we in de moeilijke Corona 
maanden op een geweldige manier samengewerkt met Erwin Creemers (La Marmotte) om zo het 
terras te exploiteren waardoor niet alleen het domein een ontmoetingsplek kon worden voor leden 
en andere inwoners uit Oploo, maar ook het 4e kwartaal er alsnog financieel goed uit kwam te zien. 
 
Daarnaast heeft de vereniging ook dankbaar gebruik gemaakt van de vele regelingen die er waren 
om ondernemingen en voetbalclubs te ondersteunen in deze moeilijke Corona tijd. Van de 
regelingen zoals TOZO, NOW, maar ook tegemoetkomingen in kosten van de KNVB hebben we 
dankbaar gebruik gemaakt om zo ons gebrek aan inkomsten verder te compenseren. 
Al met al heeft dit ertoe geleid dat wij financieel goed door de Corona periode zijn gekomen, met 
dank aan alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt aan het bemannen van het terras bij de 
verschillende activiteiten die georganiseerd zijn. 
 
De sponsorinkomsten hebben in het afgelopen jaar wederom een stijgende lijn laten zien. De 
sponsorcommissie kent een nieuwe bezetting en met hernieuwde energie is de structuur maar ook 
de sponsorwerving weer opgepakt. Ook is de ballenclub omgezet naar de club van 100. Daarnaast 
hebben enkele acties zoals vrienden loterij en de clubsupport actie van de Rabobank een mooie extra 
bijdrage aan de kas opgeleverd.  
 
In het afgelopen seizoen hebben we vanuit de sponsorclub, naast de gebruikelijke sponsoring van 
kleden, tassen en ballen nog een aantal mooie bestedingen kunnen doen ten behoeve van de club 
zoals speeltoestellen voor de jeugd, een nieuw intrapbord, mooie warme kleden voor de reserves 
voor het winterseizoen en tot slot nieuwe dug-outs op het hoofdveld. 
 
"Tenslotte, door middel van extra activiteiten in de kantine van onze senioren elftallen in het 
voorafgaande seizoen hadden we een kapitaal kunnen reserveren om onze jubileumweekenden te 
kunnen bekostigen. Het getuigd van een verstandig afgewogen financieel beleid van de jubileum 
commissie dat we dit bedrag niet hebben hoeven aan te spreken."  
 

Senioren (Bo v. Eck/Timo Cornelissen) 

Seizoen 2019/2020, een seizoen wat een heel succesvol seizoen ging zijn voor de Senioren van 

Excellent. Het Twed en de dames die bovenin aan het meedraaien zijn en waar het erop leek dat zij 

voor het kampioenschap zouden gaan. ’t Urst draaide goed, zeker na de winterstop en met de 

memorabele overwinning tegen Helmondia in het Helmond Sport stadion. Helaas heeft het niet zo 

mooi mogen zijn want Corona kwam om de hoek. Geen kampioenschappen, geen feestjes, helaas. 
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Selectie 

Het eerste elftal heeft een zeer goede prestatie neergezet dit jaar. Klassebehoud werd snel behaald 

in de competitie. Er was zelfs nog een kleine kans om voor een stunt te zorgen, maar door het 

stilleggen van de competitie zat dit er niet meer in. Ook dit jaar waren er weer vele blessures, maar 

door de goede aanvullingen vanuit het tweede en een brede groep is er een knappe prestatie 

geleverd. Ook volgend jaar zal het eerste weer onder leiding van John staan. Op naar een hopelijk 

mooi voetbaljaar! 

Het stilleggen van de competitie was een pijnlijk besluit voor het tweede elftal. Het tweede stond 

bovenaan en de week voor het stilleggen werd directe concurrent Heijen verslagen op eigen terrein. 

Het kampioenschap was binnen handbereik, maar door het coronavirus zullen we dit nooit weten. Al 

met al een zeer knappe prestatie van Geert en zijn manschappen. Met een jeugdig elftal werd er erg 

goed en zorgvuldig voetbal gespeeld. Aangezien de resultaten zo goed waren gaat het tweede elftal 

volgend jaar een klasse hoger spelen dan dit jaar. Volgend seizoen zal het tweede ook onder leiding 

van Geert staan. Op naar een hopelijk mooi voetbaljaar! 

Dames 

De dames zijn het seizoen begonnen met maar liefst 21 speelsters, een luxe voor trainer Charles Jans. 

Waar er voorgaande seizoenen soms maar krap 10 speelsters aanwezig waren op de training, waren 

er nu vaak ongeveer 18 dames aanwezig. Een aantal jeugdspeelsters zijn doorgestroomd naar de 

senioren en vanuit Fiducia zijn er 2 meisjes overgekomen. De dames hebben niet meegedaan met de 

beker en hebben één oefenwedstrijd gespeeld in de voorbereiding. In de competitie kwam 

overwinning na overwinning kwam en de dames draaiden bovenin mee. De grote concurrent was 

SSS’18 uit Overloon, gelijkspel net voor de winterstop. De dames stonden met 5 punten los op de 

eerste plek en het kampioenschap was dichtbij. Helaas heeft het niet tot een feestje mogen komen. 

Aankomend seizoen gaan de dames met minimaal 19 dames verder, ze doen mee met de beker en 
komen uit in de zesde klasse.  

Lagere elftallen 
’t Derd werd ’t Vierd en ’t Vierd werd het ’t Derd. Deze keuze is na goed overleg gemaakt zodat ’t 
Derd een team is was aansluiting houdt bij de selectie, ook voor de jongens die in de toekomst nog 
ambitie hebben om in de selectie te voetballen en de aansluiting te behouden. Voor sommige was 
het lastig om met de naamsverandering om te gaan maar de leus: ‘Én ’t Vierdt wordt kampioen’ is 
gebleven. Dit bleef echter wel een illusie voor het team van Leon Peters en Maik Verberk. Het was 
soms spelers bij elkaar schrapen voor de zondagen vanwege blessures en afmeldingen. Iedere 
donderdag was er overleg met Tom Jaegers om te kijken hoe we de bezetting voor beide teams zo 
goed mogelijk konden regelen.  

Bij ’t Derd hebben een aantal jongens de keuze gemaakt om in de selectie te gaan voetballen en dit 

werd in het veld toch wel voelbaar. Waar ze het seizoen daarvoor nog de doelstelling hadden om 

kampioen te worden, was dat afgelopen seizoen niet haalbaar. Een aantal nieuwe jongens zijn erbij 

gekomen en plezier stond voorop. ’t Derd is weer ingeschreven voor de beker. Tom Jaegers gaat 

stoppen als leider en Marnix Massop en Jan Baltussen gaan het van hem overnemen. Tom, bedankt 

voor jouw inzet! 

Scheidsrechters en wedstrijdcoördinatoren  

De senioren scheidsrechters binnen Excellent zijn helaas schaars en we moeten regelmatig een 

beroep op de teams zelf doen om zelf een scheidsrechter te regelen, dit komt met name bij 3 en 4 

voor. Vaak fluit er dan iemand van het eigen team die scheidsrechter is. De vacature is dus blijvend 

en in afstemming met Luuk Bongers proberen we het iedere zondag toch weer geregeld te krijgen. 
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Afgelopen seizoen heeft Jos Zegers extra ondersteuning gekregen als wedstrijdcoördinator, hij deelt 

deze verantwoordelijkheid voor de zondagen met Chris Jans-Rat, Harrie Weerts en Hans Heldens. Er 

is een schema en zij wisselen elkaar af. Zij bieden ondersteuning aan de scheidsrechters, ontvangen 

de tegenstanders en begeleiding, erg fijn dat dit op deze manier kan.  

 

Jaarverslag jeugdafdeling Excellent seizoen 2019/2020  
 
SAMENVATTING 
Het seizoen is in het algemeen goed verlopen. De organisatiestructuur was zodanig dat taken 
behoorlijk goed verdeeld waren, bijna alle leiders- en trainersposities waren structureel ingevuld en 
binnen de mogelijkheden is getracht de leiders en trainers voetbaltechnische ondersteuning te 
geven. Geweldig is het enorme aantal vrijwilligers dat een kleine of grote rol vervult binnen de 
jeugdafdeling (als leider/trainer, commissielid, scheidsrechter/spelbegeleider, veldopbouwer, 
zaterdagcoördinator, kambegeleider, kantinemedewerker, etc). Alle jeugdtrainers- en leiders hebben 
een polo en jas ontvangen met daarop het ontwikkelde logo van de gezamenlijke jeugdafdeling. 
Excellent is trots op het feit dat negen vrijwilligers in het najaar een KNVB-trainerscursus hebben 
gevolgd. Sportieve successen in de vorm van najaars- of voorjaarskampioenschappen waren er niet.  
 
Medio maart werd het seizoen vanwege overheidsmaatregelen naar aanleiding van de covid 19-
pandemie stil gelegd. De commissie WTC heeft in de voetballoze periode een zgn. quarantaine-
challenge georganiseerd om toch de onderlinge verbondenheid te bevorderen. Dit was een groot 
succes met erg leuke inzendingen bij m.n. de jongste jeugd. Vanaf mei mocht er, onder voorwaarden, 
weer getraind worden (o.a. 1,5 meter afstand bij 13-jarigen en ouder). Vanaf juni gold dit voorschrift 
alleen nog voor 18 jarigen en ouder. De meeste teams hebben ook de hele maand juni nog getraind, 
maar de competitie is nooit hervat. In de maand mei en juni waren er op de zaterdagen 
inlooptrainingen voor nieuwe leden. Dit heeft een groot aantal nieuwe leden opgeleverd.  
 
Aan het einde van het seizoen werden we voor het tweede jaar geconfronteerd met een groter 
aantal afmeldingen voor het nieuwe seizoen dan in andere jaren. Ook na het bekend worden van de 
teamindeling volgden er nog afmeldingen. De uitstroom van meer junioren is een landelijke trend.  
 
Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente in het kader van Vitale Kernen en gehonoreerd. In het 
nieuwe seizoen zal bepaald worden waar het geld aan besteed gaat worden. 
 
1. LANGE TERMIJN DOELSTELLING 
Onderstaande lange termijn doelstelling van het bestuur is de basis voor de activiteiten die binnen de 
jeugdafdeling ontplooid worden.  
Het jeugdvoetbal binnen Excellent heeft als doel om iedereen met plezier te laten voetballen. Dit 
houdt in dat er mogelijkheden geboden worden aan jeugdleden om zich voetbaltechnisch goed te 
ontwikkelen afhankelijk van de individuele capaciteiten en wensen van de spelers. Om dit doel te 
bereiken wordt er veel geïnvesteerd in de begeleiding en opleiding van trainers en coaches. 
 
2. AANTAL LEDEN  
Belangrijke basis om bovenstaande doelstelling te realiseren is het voorhanden zijn van voldoende 
jeugdleden per leeftijdscategorie. Om spelers zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau te laten 
voetballen is een ledenaantal van ca. 150 gewenst (2 elftallen per leeftijdscategorie). In het voorbije 
(en komende) seizoen is hieraan voldaan. Bij de start van het seizoen 2019/2020 beschikte de 
jeugdafdeling over 176 spelers (76 lid van Excellent, 50 lid van SVS en 50 lid van Westerbeekse Boys). 
Op het einde van het afgelopen seizoen is de teamindeling voor het nieuwe seizoen gemaakt. Bij de 
start van het nieuwe seizoen waren er 163 jeugdleden (Excellent 69, Westerbeekse Boys 51, SVS 43). 
In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal leden sinds medio 2010 weergegeven.  
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De daling in het aantal leden wordt veroorzaakt doordat een groep de overstap maakt naar de 
senioren, er bij de pupillen minder nieuwe leden zijn (o.a. vanwege lagere geboorteaantallen) en er 
opnieuw meer stoppers zijn dan gebruikelijk: 21 (9 Excellent, 6 SVS en 6 Westerbeekse Boys). Een 
jaar eerder 27. De meeste stoppers zaten in de tweede teams. Het vermoeden bestaat dat 
verbondenheid in deze teams lager is dan in de eerste teams, waar het meer prestatieve karakter 
voor binding zorgt. In de tweede teams is dat minder. Daarnaast is er vanwege het feit dat spelers 
van drie verenigingen samengevoegd zijn, er bijna per definitie minder binding. De KNVB constateert 
een de laatste jaren een verhoogde uitstroom van jeugdleden. Deze uitstroom is het meeste 
zichtbaar bij O13 en hoger. Bij ons waren 15 stoppers bij de junioren en 6 bij de pupillen. De 
opgegeven redenen van afmelding zijn: motivatie (7), werken (6), onbekend (4), andere club (1), 
blessure (1), studeren (1). Getracht is om meer aanvullende activiteiten op te zetten gericht op het 
verder verbeteren van de onderlinge band. De insteek was om de teams hier meer zeggenschap in te 
geven. Dit initiatief is niet van de grond gekomen.  
 

 
 
 
3. ORGANISATORISCH  
 
Dagelijks bestuur  
De jeugdafdeling wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur jeugd (DBJ) bestaande uit Twan 
Thomassen (voorzitter), Peter v.d. Bogaart (commissie WTC), Chris van Duijnhoven (commissie 
Opleidingen), Conny Verhoeven (Westerbeekse Boys) en Willem Arts en Juan Jacobs (beide SVS). Het 
DBJ heeft vier keer vergaderd en daarnaast heeft er nog een vergadering plaats gevonden met de 
hoofdbesturen van de drie verenigingen. Er is de nodige energie gestoken om de neuzen dezelfde 
richting in te krijgen. Om dit verbeteren is een uitgangspuntenoverzicht opgesteld en een beknopt 
jeugdplan opgesteld. De activiteiten binnen de jeugdafdeling zijn, net als voorgaande jaren, 
uitgevoerd door een zestal commissies. De commissies functioneren zeer zelfstandig en het verloop 
in deze commissieleden is laag. Het DBJ is ontzettend blij met en trots op de grote groep vrijwilligers 
die het jeugdvoetbal tot een succes proberen tee maken.  
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Gedrag  
Het project “Gedragsregels, 1+1=3” is het vijfde seizoen in gegaan. Het doel van dit project is 
proactief met de jeugdleden in gesprek gaan over gewenst gedrag en wat het betekent om 
onderdeel te zijn van een team en vereniging. In het begin van het seizoen hebben alle teams vanaf 
O11 teamafspraken gemaakt en in de winter is er bij de Radioplassen een teambuildingsactiviteit 
georganiseerd met medewerking van PRT Praktijk voor Fysiotherapie te Oploo.  
 
Commissies  
1. Commissie Wedstrijd- en trainingscoördinatie  
Doel: zorgt voor de invulling van alle randvoorwaarden voor trainingen en wedstrijden.  
Samenstelling: Peter v.d. Bogaart, Luuk Bongers, Henk Broeks, Frans Cuppers, Ursela Verberk 
Mutaties samenstelling: geen. 
Ontwikkelingen:  

 In het begin van het seizoen is een Aftrapbijeenkomst georganiseerd waar alle leiders en 
trainers de benodigde informatie en materialen ontvingen. Ook was er een 
informatiebijeenkomst voor ouders van de O7 en O8. 

 Verloop van de competitie/trainingen. Er zijn weinig problemen geweest met 
spelerstekorten en er hoefden nauwelijks wedstrijden te worden verzet. 

 Trainingen en wedstrijden hebben naar rato van het aantal leden plaats gevonden in Oploo 
en Stevensbeek. Er zijn ook teams die in Westerbeek getraind hebben. In Oploo werd in 
Excellent-tenue en in Stevensbeek in SVS-tenue gespeeld. 

 Duidelijke communicatie naar jeugdkader via nieuwsbrieven. Desondanks blijkt het lastig te 
zijn om iedereen effectief te bereiken. 

 Wilmi Ebben heeft de uitreiking van de shirts en materialen verzorgd. 

 Alle wedstrijden werden voorzien van scheidsrechters uit de scheidsrechterspool. 

 Quarantaine challenge georganiseerd. 
 
2. Commissie Opleidingen  
Doel: zorgt voor opleiding van leiders en trainers en daarmee indirect voor de opleiding van de 
spelers.  
Samenstelling: Chris van Duijnhoven, Willem Arts, Juan Jacobs, Tiny Jans, Rick van Koulil, Joep 
Laarakkers, Jos van Otterdijk en Dennis Weemen. 
Mutaties samenstelling: Dirk Kuijpers gestopt. 
Ontwikkelingen:  

 Qua opleidingsstructuur is voortgeborduurd op de structuur van de voorgaande jaren.  

 Jos van Otterdijk is, naast trainer/coach van O19, ook praktijkbegeleider van de trainers en 
coaches van m.n. O17-1, O15-1 en O13-1 geweest. Rode draad hierin waren de vier 
voetbalthema’s balbezit, omschakeling bij balverlies, balbezit tegenstander en omschakeling 
bij balverovering.  

 Teamindeling voor het nieuwe seizoen. De rode draad binnen de teamindeling is het 
proberen te voorkomen van grote niveauverschillen. De teamindeling is medio juni, met 
toelichting, middels email gecommuniceerd aan de jeugdleden. Op de teamindeling is een 
aantal reacties gekomen. Alle reacties zijn besproken en vervolgens teruggekoppeld bij de 
betrokken (ouders van) jeugdleden. Voor het eerst heeft dit geleid tot een aanpassing in de 
teamindeling. Helaas heeft een aantal leden zich na het bekend worden van de teamindeling 
nog afgemeld, wellicht niet beseffend welke impact dit heeft op de jeugdorganisatie. De 
vraag is hoe dit in de toekomst te voorkomen. 

 Overgang naar senioren: in de winter heeft een O23-team van Excellent een wedstrijd tegen 
SSS ’18 O23 gespeeld. 
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3. Kadercommissie  
Doel: zorgt voor het invullen van vacatures qua leiders, trainers en commissieleden.  
Samenstelling: Dorine Lenkens, Joep Laarakkers, Marielle v.d. Winkel, Sandra v.d. Oever 
Mutaties samenstelling: geen. 
Ontwikkelingen:  

 27 vrijwilligers waren afgelopen seizoen actief in het DBJ of één van de zes commissies. 

 60 vrijwilligers waren afgelopen seizoen actief als trainer/coach in de jeugdafdeling (Excellent 
60%, SVS 22%, Westerbeekse Boys 18%). Enkelen hadden een dubbelfunctie. 

 Het uitgangspunt “de juiste persoon op de juiste plaats” blijft erg belangrijk. 

 De jaarlijkse vrijwilligersavond is vanwege corona niet door kunnen gaan.  

 Alle leden en ouders van jeugdleden zijn in het voorjaar weer benaderd voor het verrichten 
van een vrijwilligersfunctie.  

 De kadercommissie heeft goed werk geleverd voor wat betreft het invullen van de leiders- en 
trainersrollen. We hebben een behoorlijk grote groep vrijwilligers die al meerdere jaren 
leider/trainer zijn.  

 
4. Commissie Nevenactiviteiten 
Doel: zorgt voor de organisatie van nevenactiviteiten.  
Samenstelling: Bianca Bongers, Karin Ermers, Martje Kroef, Susan v.d. Oever 
Mutaties samenstelling: Vera Janssen is na vele jaren van gestopt. We willen Vera bedanken voor 
haar grote bijdrage! 
Ontwikkelingen:  

 Georganiseerde activiteiten: bezoek binnenspeeltuin in winter (O7-09), , bootcamp bij 
Radioplassen, pupil van de week bij Excellent 1 en jeugdkamp voor O15-spelers. Door corona 
zijn er minder activiteiten georganiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld de ouder-kindwedstrijden niet 
door kunnen gaan en is er geen financiële bijdrage verstrekt voor een afsluitende 
teamactiviteit. 

 Alle jeugdkaderleden hebben op het einde van het seizoen een presentje gekregen 
(notitieboekje). 
 

5. Meisjescommissie  
Doel: zorgt voor wervingsactiviteiten voor meisjes.  
Samenstelling: Emmy Weerts, Maartje Jaegers, Ursela Verberk 
Mutaties samenstelling: geen.  
Ontwikkelingen:  

 Geen. 
 

6. Toernooicommissie  
Doel: zorgt voor de organisatie van het zaalvoetbaltoernooi, Easter Open en de inschrijving van 
toernooien aan het einde van het seizoen.  
Samenstelling: Giel v.d. Weijer, Martijn v.d. Bungelaar, Tom Franssen,  Bas Jaegers 
Mutaties samenstelling: geen.  
Ontwikkelingen:  

 Het internationale Easter Open toernooi is vanwege corona afgelast. 

 Ook alle toernooien aan het einde van het seizoen zijn vanwege corona niet door kunnen 
gaan..  
 

4. SPORTIEVE RESULTATEN  
 
Alle teams hebben deelgenomen aan de najaars- en voorjaarscompetitie. Binnen Excellent is 
individuele ontwikkeling belangrijker dan kampioen worden. Kampioenschappen worden dus niet 
expliciet nagestreefd. In de najaarscompetitie waren er geen kampioenschappen. De O17-1 speelde 
in december onder grote publieke belangstelling nog een rechtstreeks duel tegen naaste belager SSS 
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’18 O17-1 om het kampioenschap. Deze wedstrijd ging verloren. Na de winterstop zijn alle teams 
opnieuw, op sterkte, ingedeeld. In de voorjaarscompetitie. Deze is na ca. 4 wedstrijden beëindigd in 
verband met corona. De O15-1 stond in de afgebroken voorjaarscompetitie met het maximale aantal 
punten na vier wedstrijden aan kop.Ook het bekertoernooi werd vroegtijdig beeindig. Op de O11-1 
na waren alle teams in maart reeds uitgeschakeld.  
 

Twan Thomassen 

Bestuurslid Jeugd, voorzitter Dagelijks bestuur jeugd 

 

 
Corona pandemie 2020! 
 
In december 2019 verschenen de eerste berichten over een uitbraak van het virus Covid ’19 in 
Wuhan in China. Op dat moment geen bericht om ons in Europa en Nederland zorgen over te maken. 
Echter werd de eerste Corona besmetting in Nederland vastgesteld op 27-02-2020 en explodeerde 
hier ook het corona virus. Dit leidde binnen de kortste keren tot een intelligente Lock down, die werd 
afgekondigd op 23-03-2020. Nederland ging op slot, een vergaande maatregel die ons leven drastisch 
veranderde. Tot op heden zijn er in Nederland duizenden slachtoffers te betreuren ten gevolge van 
het corona virus. 

De Lock Down betekende ook een abrupt eind aan alle evenementen, sporten en lopende 
competities, dus ook die van Excellent. Totaal niet voorbereid op een dergelijk scenario en het feit 
dat we ons als bestuur niet fysiek konden treffen, bemoeilijkte de situatie. Door het gebruik van IT-
oplossingen zoals Zoom werd de communicatie langzaam weer opgestart.  Middels dit medium 
konden we op afstand weer als bestuur vergaderen. Prioriteit was te sturen op de actualiteit en 
ervoor te zorgen dat we door middel van activiteiten op afstand in contact bleven met onze leden. 
Naast onze website zijn er ook accounts gecreëerd op facebook en Instagram om maar in contact te 
blijven met onze leden. Verschillende activiteiten werden op touw gezet en duidelijk werd dat de 
flexibiliteit en creativiteit van onze leden en commissies erg groot is. Tal van activiteiten werden 
georganiseerd en hieruit bleek ook weer onze sterke onderlinge verbondenheid en grenzeloze 
creativiteit.    

Hieronder een opsomming van de succesvol ondernomen activiteiten: 

 Quarantaine kwis  

 Corona kwis 

 Challenges voor onze jeugd, lopend over meerdere weken 

 Online BBQ 

Na een periode van een totale intelligente Lock down brak er een periode aan van een langzaam 
beter wordende situatie en kwam er weer meer ruimte en versoepelingen van de afgekondigde 
maatregelen. Uiteindelijk mochten er met vele beperkingen weer opgestart worden met trainingen 
en activiteiten op het sportpark. Leidraad voor onze beslissingen zijn de richtlijnen van het RIVM en 
de NOC*NSF/ KNVB geweest. Na elke update van onze regering en daaruit voorvloeiende 
versoepelingen en dus veranderende richtlijnen hebben we als bestuur wekelijks overleg gehad om 
hierop te sturen en te communiceren. 

Uiteindelijk brak de dag aan dat er weer getraind mocht gaan worden en er ook weer een 
openstelling kwam van de kantine. Het zeer creatieve idee was direct geboren om een samenwerking 
aan te gaan met “La Marmotte” om te faciliteren dat we elkaar weer konden treffen op ons terras. 
We hebben door deze constructie het landelijk nieuws gehaald en alom lof hiervoor mogen 
ontvangen.  Dit idee werd geboren uit de drang om elkaar weer te treffen en ons sociale Excellent 
leven weer op te pakken, wel onder strikte naleving van de geldende corona regelgeving. We zijn 
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enkelen keren door de Handhaving bezocht tijdens de openingsuren en credits gekregen voor onze 
naleving van de bestaande protocollen. Onze leden, en onze mede dorpsbewoners hebben 
uitgebreid gebruik gemaakt van ons terras en genoten van de georganiseerde activiteiten tijdens de 
openstellingen! Uiteindelijk mogen we terugkijken op een zeer geslaagde constructie. Naast de 
normale openingsuren werden er volgende evenementen georganiseerd, uiteraard alles binnen de 
geldende regelgeving: 

 Fanfare concert met aansluitend F1 terras 

 Vakantie in eigen dorp feest 

Inmiddels was er een Corona commissie gevormd die op basis van de actualiteit continue er voor 
zorg droeg dat alle benodigde maatregelingen getroffen werden en dit duidelijk gefaciliteerd en 
gecommuniceerd werd.  

Begin Juli werd duidelijk dat er weer gevoetbald mocht gaan worden. Dit resulteerde in wederom 
een x-aantal maatregelingen om ook weer bezoekers te mogen ontvangen op ons sportpak. Nieuwe 
protocollen werden opgesteld en gecommuniceerd en ook zichtbaar gemaakt voor onze bezoekers 
op onze website. 

De aanschaf van een extra tent die gebuikt wordt voor zowel kleedkamer als horeca verkooppunt, 
bleek een goede oplossing te zijn om ervoor te zorgen dat ons sportpark 1.5 meter proef is. Op basis 
van het  wekelijks programma wordt er gekeken welke maatregelen er getroffen moeten worden om 
dit te borgen.  

De status nu, begin september 2020 is dat we weer aan het voetballen zijn, we sluitende procedures 
en protocollen hebben en we Corona proef zijn. Alles in onze macht is gefaciliteerd, echter blijkt dat 
de naleving hiervan de succesfactor blijft! Onze corona commissie blijft continue evalueren en sturen 
op de nieuwe situaties. Realiteit is dat we nog lang te maken zullen hebben met Corona, laten we 
hopen dat we het onder controle houden. 

Tot op heden hebben wij gelukkig geen meldingen van spelende leden ontvangen die positief getest 
zijn op het corona virus. Mocht dit alsnog gebeuren dat zullen de richtlijnen van de KNVB gevolgd 
worden. 

Dank aan alle leden, vrijwilligers voor de enorme flexibiliteit, creativiteit en verbondenheid! 

Excellent staat midden in de realiteit, en Corona heeft aangetoond hoe belangrijk het is om met 
elkaar verbonden te zijn, plezier met elkaar te hebben en elkaar te steunen en te helpen!    

 


