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Voorwoord van de voorzitter  
Het derde jaar voor mij als voorzitter. Het is elk jaar weer nieuw omdat we weer nieuwe 
veranderingen tegemoet gaan. Afgelopen jaar hebben we weer veel basketbalplezier gehad  en veel 
georganiseerd. Zo hebben we een basketbal clinic van Donar gehad en zelfs het JD kamp heeft bij 
onze vereniging plaatsgevonden. Het is goed om te merken dat het ‘wij’ gevoel binnen de vereniging 
groot is en dat iedereen nog steeds zo betrokken is. Ook dit jaar zijn de ouders weer meer betrokken 
dan eerder, er zijn weer wisselingen in het bestuur gekomen en nieuwe trainers en coaches 
opgestaan. Dit is erg leuk om te zien. Ook de dagen wanneer er evenementen georganiseerd worden 
zijn we weer met zijn allen aanwezig, ik hoop dat dit zo zal blijven. Ik wil hierbij ook van de 
gelegenheid gebruik maken om al deze mensen te bedanken! Echt super hoe we samen deze 
vereniging laten voortbestaan! Niet alle verenigingen kunnen dit zeggen in het noorden.  
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Verslag Bestuur  

Verslag van de voorzitter  
Mijn derde jaar als voorzitter was zoals elk jaar een jaar met nieuwe uitdagingen binnen Exercitia’73. 
Het bouwen van de nieuwe sporthal nog steeds op het programma maar zoals het nu lijkt zal deze 
dan echt gerealiseerd zijn in januari 2020. Het einde van het tijdperk ‘De Marsch’ is aanstaande en dit 
zal ik en velen met mij toch zien als een treurig moment omdat wij hier zoveel jaren hebben 
gebasketbald en of andere bezigheden gedaan. Voor mijzelf is het een deel van mijn leven wat ik hier 
heb doorgebracht en dit met heel veel plezier heb gedaan. Hopelijk zal de nieuwe sporthal nieuwe 
verhalen krijgen met minstens net zoveel basketbal plezier! 
Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de veiligheid voor onze kinderen te waarborgen door 
bijvoorbeeld onze vertrouwenspersoon maar ook door alle trainers en coaches te laten voorzien van 
een VOG. We zullen ook dit jaar verder gaan met de sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel 
te houden. Het bestuur is afgelopen jaar nog weer meer georganiseerd te werk gegaan en hopelijk 
werpt dit ook zijn vruchten af in duidelijkheid naar de leden.  
Afgelopen jaar hebben we veel activiteiten bij en of met onze vereniging gedaan! Zo was er zoals elk 
jaar de koningsspelen, het zwartepieten diploma, toernooien tijdens kerst en aan het einde van het 
seizoen, en nog meer. Dit jaar was daarnaast ook nog een clinic van Donar en een basketbalkamp 
georganiseerd door JD. Dit willen wij komend jaar doorzetten en misschien zelfs wel uitbreiden. 
Afgelopen jaar is het contact met Groene Uilen iets verwaterd omdat er geen vervolg afspraken zijn 
gemaakt en de Groene Uilen een bewogen jaar heeft gehad door de samenvoeging met Moestasj. Dit 
willen we komend jaar weer oppakken zo willen we ervoor zorgen dat de senioren teams gevuld 
zullen blijven. De ledenaantallen zijn goed en we groeien weer ieder jaar. Dit zit hem voornamelijk in 
de jeugd en daar zijn we heel erg blij mee! We hopen dat we deze trend kunnen voortzetten maar 
dat we ook de senioren kunnen behouden en of weer terug verwelkomen zoals Heren 2 dit een 
aantal jaren geleden heeft gedaan.  
De Voorzitter 
 Joram Wagtelenberg 
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Verslag van de Vice-Voorzitter: 
Sinds afgelopen seizoen is de functie van vice-voorzitter weer in gebruik. Deze functie is om de 
voorzitter de ondersteunen en intern de club te vertegenwoordigen bij de verschillende commissies 
en andere partijen. Deze zomer heb ik veel gedaan ter ondersteuning van de materiaalcommissie 
met voornamelijk de in- en uitreiking van de tenues. Ik zal een blijvende rol spelen in de 
materiaalcommissie, dit na het vertrek van Niels en Olav. Er zal echter wel gezocht moeten worden 
na iemand die mij daarin kan ondersteunen.  
Daarnaast ben ik een aanspreekpunt voor de verschillende commissies en zal daarin ondersteunen. 
Komende seizoen zal ik regelmatig langs gaan bij de trainingen en wedstrijden, om te inventariseren 
wat er leeft bij de leden en ouders. Ook zal er structureel contact komen met de commissies en alle 
vrijwilligers binnen de vereniging. 
De vice-voorzitter  
Thijs Westmaas 
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Verslag Secretariaat 
Naast de ledenadministratie ben ik sinds een half jaar secretaris. Ik maak de agenda voor de 
bestuursvergadering en notuleer tijdens deze vergaderingen. Vragen die vooral via de mail 
binnenkomen probeer ik zo goed mogelijk te beantwoorden of anders door te sturen naar de juiste 
persoon. Regelmatig zijn deze mailtjes voor de ledenadministratie dus die kan ik dan direct 
afhandelen.  
Annemieke Scheij-Duursma 
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Verslag Penningmeester 
Het resultaat over 2018-2019 is hoger dan begroot. We hadden een begroot tekort voor seizoen 
2018-2019 van circa € 3.600. Het uiteindelijke resultaat over 2018-2019 is ruim € 3.100. Het eigen 
vermogen is als gevolg van dit resultaat toegenomen naar € 24.839.  
 
De lasten zijn circa € 3.400 lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met minder kosten 
zaalhuur als gevolg van vrijstelling voor BTW van sportaccommodaties per 1-1-2019, minder 
contributie NBB (U12 teams betalen geen inschrijfgeld was wel begroot), minder opleidingskosten, 
minder verenigingskosten  en minder kosten voor materialen en tenues. De baten zijn circa € 3.300 
hoger dan begroot, met name als gevolg van extra leden (met name peanuts), inzet van onze jeugd 
voor de grote clubactie, nieuwe leden bij de Club van 50 en vrijval van reserveringen voor seizoen 17-
18 (werkelijke kosten waren lager dan verwacht). 
 
Het positieve resultaat is het gevolg van diverse ontwikkelingen. We zien dat het aantal leden de 
afgelopen  jaren redelijk stabiel is. We raken wel senioren kwijt aan verenigingen in Groningen maar 
zien voldoende instroom bij de jeugd. Waar de huur in eerdere jaren door de gemeente jaarlijks met 
9% werd verhoogd, gebeurt dat nu met het percentage van inflatie. Aangezien de huur onze grootste 
kostenpost is draagt dit in belangrijke mate bij aan het sluitend krijgen van de begroting. De 
invoering van Sportlink draagt bij aan het verminderen van de boetes evenals de aandacht die hier 
voor is wedstrijdcommissaris en trainers en coaches. We vinden het belangrijk dat we kunnen blijven 
investeren in trainers- en coachopleidingen en goed materiaal en zullen dat dan ook blijven doen.  
 
Vorig jaar heeft (voor de financiën) in het teken gestaan van digitalisering waardoor er afgelopen jaar 
weinig bijzonderheden zijn geweest. Behalve dat dit mijn laatste jaar is als penningmeester en ik mijn 
taken met een goed gevoel zal achter laten voor mijn opvolger. 
 
Het bestuur zal n.a.v. de op de ALV aanwezige cijfers een contributievoorstel doen om de contributie 
niet te verhogen.  Het bestuursvoorstel betekent dat wij komend jaar interen op ons eigen vermogen 
(we gebruiken het resultaat van boekjaar 2017-2018 en 2018-2019 om geen contributie verhoging te 
hoeven doen.  
 
Penningmeester Exercitia’73 
Susanne Hartlief-Wagtelenberg 
 
 

 
  



8 
Jaarverslag 2018-2019   

Jaarrekening 

 
  



9 
Jaarverslag 2018-2019   

 

 
  



10 
Jaarverslag 2018-2019   

 

 



11 
Jaarverslag 2018-2019   

 
  



12 
Jaarverslag 2018-2019   

 
  



13 
Jaarverslag 2018-2019   

Commissies 
 

Verklaring kascommissie  
Kascommissie had verder geen op- of aanmerkingen.  

Verslag ledenadministratie 
Al een aantal jaren verzorg ik de ledenadministratie voor Exercitia. De grootste taak is het juist 
afhandelen van aanmeldingen en opzeggingen. Daarnaast verwerk ik alle mutaties die binnenkomen. 
Denk hier dan vooral aan adreswijzigingen.  Afgelopen jaar zijn de gebruikelijk mutaties geweest. 
Echter wat dit jaar anders was, was dat ik samen met Ciska van de Technische Commissie heb 
samengewerkt zodat we samen konden bekijken of iedereen goed in het juiste team was ingedeeld.  
Het voordeel van deze samenwerking is dat ik direct kan zien of een team vol zit of niet. Dit is handig 
om te weten wanneer er nieuwe leden komen die lid willen worden. Voornamelijk bij de jeugdteams 
gaat het de laatste tijd erg snel.  
De niet spelende teams worden niet opgevoerd in Sportlink. Deze zet ik in Excel. Eens per kwartaal 
stuur ik deze door naar de penningmeester zodat zij via dat bestand de contributie kan innen. 
Opzeggingen en aanmeldingen moet ik daar dus apart in verwerken.  
Komend jaar willen we het aanmeldformulier digitaal maken zodat het makkelijker is om in te 
schrijven en zodat het ook makkelijker wordt om te verwerken.  
Annemieke Scheij-Duursma 
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Verslag Technische Commissie Seizoen 2018-2019 
Aantal teams 
In het seizoen 2018-2019 is het aantal teams ongeveer gelijk gebleven. Wel is in de loop van het jaar 
het aantal leden bij de jongens onder 12 en onder 14 flink toegenomen. De leden zijn verdeeld over 
11 teams en een groot peanutteam. Alle teams waren dit seizoen goed gevuld met minimaal 8 
spelers, behalve dames 1. Tevens hadden we dit seizoen maar liefst 2 trainingsteams (niet spelende 
leden), Hiermee is Exercitia nog steeds  één van de grootste verenigingen van Noord Nederland.  
Met veel activiteiten zijn vooral de ledenaantallen bij de jongens-jeugd toegenomen. Hierdoor 
kunnen we komend seizoen extra teams maken. Aandachtspunt blijft het werven van meisjes. Dit is 
zeer belangrijk voor de continuïteit van de dameslijn bij de vereniging. Daarom proberen we zoveel 
mogelijk door het jaarlijks te organiseren scholenbasketbaltoernooi en mond op mond reclame alle 
jeugd, maar vooral ook meisjes enthousiast te maken voor het spelen van basketbal.  
Een ander aandachtspunt is het behouden van (jeugd)leden die naar andere verenigingen 
vertrekken. Indien dit naar betere verenigingen is, die hoger spelen dan Exercitia is dit alleen maar 
een compliment van onze opleiding. We proberen daar te kijken naar het spelen met dubbele 
licentie. Aanvullend is het een uitdaging om een goed alternatief te worden voor uittredende 
basketballende studenten bij studentenverenigingen. Zodat basketballers (oud leden) na de 
studententijd bij de senioren van Exercitia gaan basketballen. 
 
Competitie 
De meeste teams hebben deze competitie naar eigen niveau gepresteerd met prima 
eindklasseringen. Dit seizoen hadden we een kampioen bij het meisjes onder 14 team én bij het 
jongens onder 14 team. Het vroegtijdig opnieuw bekijken van de jeugdcompetities (in november al) 
bevalt goed.  
 
Trainers 
Het blijft bijzonder lastig om trainers te werven. Met name de belasting van drie keer per week (twee 
keer trainen, één keer wedstrijd) is groot. Bij de jeugdteams werken we daarom zo veel mogelijk met 
trainersduo’s, en soms met ouders die de coaching voor hun rekening nemen. Door de tijdsbelasting 
te splitsen hopen we de inzet realiseerbaar te houden. Dit heeft wel tot gevolg dat de opleidingen tot 
trainer in het  gedrang komen. Dit jaar hebben we vooral ingezet in het op orde krijgen van de basis 
(wat wordt er eigenlijk van je verwacht, meerdere trainers op één team etc.). Het komende jaar 
willen we aan de slag met het beleid, en daar neemt trainersopleidingen ook een plek in. Dit 
bespreken we in de trainersvergaderingen.  
Het playbook om de  ontwikkeling van trainers/ coaches en van de spelers te optimaliseren binnen 
de vereniging wordt hier ook onderdeel van. Zodat er met dezelfde visie en richtlijnen wordt getraind 
en wedstrijden wordt gespeeld, er beter wordt samengewerkt en de uiteindelijke doorstroom wordt 
verbeterd.  
We voldoen we bij elk team aan de minimale licentie-eis. 
 
Tot slot 
Al met al wederom een geslaagd seizoen in sportief en organisatorisch opzicht! Dit heeft alles te 
maken met de grote inzet van de trainers en coaches. Ook wanneer we vooruit kijken naar komend 
seizoen waarin we zeker in de jongens-jeugd weer meerdere teams in een leeftijdsklasse hebben 
kunnen we goed door. Uitdagingen blijven het vinden en daarna opleiden van al onze trainers, het 
werven van nieuwe jeugdleden en vooral ook het behouden van de ´studerende´ jeugdleden voor de 
doorstroom naar de seniorenteams en uiteraard het verbeteren van de basketbal kwaliteiten van 
onze leden. 
Ciska Buijze 
Voorzitter Technische Commissie 
  



15 
Jaarverslag 2018-2019   

Wedstrijdsecretaris  
Voor de zaalhuur was er in dit seizoen geen probleem. De samenwerking met Wojtek Biziuk van de 
gemeente en Ties Polling van de sporthal loopt inmiddels prima. We konden dit seizoen helaas niet 
allemaal in de Marsch trainen. M18 en het tweede trainingsteam hebben dit seizoen getraind in het 
Borchkwartier. Spijtig, want de zaal is daar kleiner dan in De Marsch en de vloer is altijd glad. De 
zaalhuur voor de zaterdagen kon weer van 12 tot 19 uur worden ingehuurd omdat we met vier 
wedstrijden per competitiespeelronde prima uit de voeten kunnen. Aan het einde van het seizoen 
bleek dat ik wel nog extra zaalhuur moest inhuren omdat er uiteindelijk toch nog veel 
jeugdwedstrijden thuis gespeeld moesten worden. 
 
Binnen de vereniging verloopt de communicatie veel via e-mail. Een niet te onderschatten 
verlengstuk voor de wedstrijdsecretaris. Daarnaast wordt ook netjes op de website en ons eigen 
prikbord in de kantine aangegeven wanneer de wedstrijden zijn en wie de tafelaars en 
scheidsrechters zijn. Dit jaar was er wederom 0x een ´no-show´ op het gebied van tafelen of 
scheidsrechteren. Een goede zaak.  
 
Tot 1 oktober is het laatste moment dat gratis zaalhuur terug gegeven kan worden aan de gemeente. 
Dat is vervelend aangezien het nu voorkomt dat ik niet alle ingehuurde tijd nodig heb. Dat kost ons 
dus geld. Maar daar valt bij de gemeente verder niet echt aan te tornen. Volgens het meerjarenplan 
van de gemeente zal komende jaren de zaalhuur wederom gaan stijgen. Of de zaalhuur volgend 
seizoen na de verhuizing naar de nieuwe sporthal ook nog meer gaat stijgen is nog niet bekend. 
 
Alle reden om scherp zaalhuur in te kopen en bijvoorbeeld goed te inventariseren wie wel en wie 
niet door traint tijdens basisschoolvakanties. Maar dat is dit jaar goed gelukt. Al met al wederom een 
prima seizoen voor de wedstrijdsecretaris.  
 
Leo Kits  
Wedstrijdsecretaris BV Exercitia´73  Jaarverslag 2018 - 2019  
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Scheidsrechterscoördinator  
Ook dit jaar huurden we weer (externe) scheidsrechters in. We begonnen het jaar met 2 D-
scheidsrechters: Nico Bronsema en Gerard Krook. Ook Leo Kits is D-scheidsrechter, maar die wordt 
niet ingehuurd. Gerard kreeg betaald door heren 1 en Nico ‘kreeg’ zijn lidmaatschap van het 
trainingsteam op donderdag. Leo floot niet voor geld. Doordat we een overschot aan D-
scheidsrechters hadden, hoefden we geen E-scheidsrechters actief op te voeren.  
 
Gert Jan Swaving is een externe scheidsrechters die gelukkig nog is in te zetten voor thuiswedstrijden 
en die af en toe kan invallen voor Nico, Gerard of Leo omdat hij wel zijn spelregeltest elk jaar doet en 
haalt en dus zijn D-licentie behoudt.  
 
Dit jaar is er wederom niemand van onze vereniging op een E-cursus gestuurd. Een gemiste kans 
aangezien onze scheidsrechters (zie hierboven) allemaal wat ouder worden en het nog maar de vraag 
is hoe lang ze door zullen gaan. De E-cursus is wel transparanter geworden en gelukkig is de eis 
komen te vervallen dat in het jaar voorafgaand aan de E-cursus sowieso 10 F-wedstrijden gefloten 
moeten zijn (zie verslag van vorig jaar).  
 
Dis seizoen is er voor het eerst in tijden geen les in spelregelkennis gegeven. Dit omdat er nu een 
website is die duidelijke uitleg geeft en oefenstof aanbiedt t.a.v. de regels 
https://www.basketballmasterz.nl/. Leo Kits heeft wel weer 1x een praktijkles gegeven. De 
kandidaten moeten eerst een spelregeltest doen en als ze die halen, mogen het BS2-traject volgen. 
Dat houdt in dat enkele opdrachten moeten worden gedaan Daarna moeten er wedstrijden worden 
gefloten waarbij er begeleiding is en uiteindelijk moet de begeleider dan de F-cursist (nu heet het BS-
2) moet goedkeuren voor het BS-2 diploma. Niet iedereen die dat kon doen heeft de spelregeltest 
gehaald en ik had dit seizoen te weinig tijd om daadwerkelijk met de kandidaten te gaan fluiten. Er 
zijn dus geen nieuwe BS2 (F) scheidsrechters bijgekomen. Dat zal pas volgend seizoen. Zoals het nu 
lijkt zal er dan een groep van diegenen die wel de spelregeltest hebben gehaald elders spelen dan bij 
Exercitia. 
 
Bij de F-scheidsrechters zijn tijdens het seizoen nauwelijks problemen geweest. Het probleem dat er 
nog steeds is komt door de miniwedstrijden, waarvan er 2 gelijktijdig worden gehouden. Daarna is 
vaak een jeugdwedstrijd waar geen scheidsrechters uit te halen zijn. Dan moet ik leden opstellen die 
pas daarna moeten spelen, of fluit ik zelf maar. Dit jaar heb ik wel ouders achter de tafel gekregen, 
maar niet als scheidsrechter. 
  
De grote antipathie de mensen hebben tegen scheidsrechteren blijft een probleem. In mijn eentje 
mensen enthousiasmeren gaat lastig. Ik krijg dan ook niemand zo ver dat ze een stapje hoger willen 
fluiten. Dat baart wel zorgen want Nico, Gerard, Gert Jan en ikzelf worden er niet jonger op. Ik zal dit 
jaar wederom kijken of ik iemand op een BS3 (E) cursus kan krijgen. 
 
Leo Kits  
Scheidsrechtercoördinator BV Exercitia´73 Jaarverslag 2018 - 2019  
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Verslag Jeugd en activiteiten coördinator/ Toernooicommissie  
De jeugd en activiteiten coördinator is op dit moment betrokkene bij het organiseren van het 
Minikamp, dit zal aan het einde van het lopende seizoen plaatsvinden. Verder worden er voor de 
bestaande activiteiten zoals, Oliebollentoernooi en het eindejaar toernooi kleine draaiboeken 
gemaakt. Dit om het organiseren van deze toernooien te versimpelen. 
Binnenkort zal de coördinator overleggen met het bestuur, wat en of er nog meer voor de jeugd 
georganiseerd kan worden.  
Mark Sikkens 

Verslag sponsorcommissie:  
De sponsorcommissie heeft zich dit jaar ingezet voor het vrienden van bord. De sponsoren van het 
lustrum jaar zijn allemaal aangebleven als sponsor. Daarnaast zijn er een paar nieuwe bij gekomen, 
dus ook de oproep dit jaar op de alv sponsor de vereniging voor 50 euro per jaar.  
Verder geen spannende dingen. 
Micheal Kunst  

Materiaalcommissie seizoen 2018/2019  
In het seizoen 2018/2019 is de functie van materiaalcommissie vervuld door Olav Zwerver en Niels 
Top. De materiaalcommissie heeft aan het begin van het seizoen de tenues uitgedeeld, de ballen 
opgepompt en de elektronische apparaten getest. Afgezien van een paar tenues werden er in dit 
seizoen niet meer materialen nodig geacht. Voor aankomend seizoen (2019/2020) moesten er 
nieuwe ballen en tenues aangeschaft worden, deze rol is vervuld door Thijs Westmaas. Na onderling 
overleg is er besloten dat Thijs komend seizoen de functie van materiaalcommissie op zich neemt. 
Wij wensen de nieuwe commissie veel succes en plezier aankomend seizoen!  
Olav Zwerver en Niels Top 


