Hoofdstuk 2
Terugblik van het interim-bestuur
(24 november 2003 t/m 24 februari 2004)
Door: Jan Oorebeek (voorzitter interim-bestuur)
Op 31 oktober vindt er overleg plaats tussen een aantal oud-leden en de ledenraad van Zwart-Wit ’28. Gezien
de financiële situatie van de club komen zij overeen dat er een reddingsplan moet komen dat tijdens de Jaarlijkse
Algemene Vergadering (J.A.V.) zal worden gepresenteerd. Deze commissie, die verder functioneerde onder de naam
van ‘commissie van advies’ bestond uit Henk van den Berg (voorzitter), Cor van der Pols (secretaris), Jan
Nieuwstraten, Henk Wander, Jan Oorebeek, Henny Troost, Timo Kool, Susan Husselman, Henny Brandenburg,
Anton Boor,Arie Putter, Hans Helleman,Arie van der Giesen, Harm Oosthoek, Lolke Lolkema, Jos Parren, Rob van
Zweden en Aart Bonninga. Het plan dat zij naar voren brachten, bestond ondermeer uit een onderzoek naar de financiële situatie en naar de schuldeisers van de club, bestuursverkiezing en toestemming om een fusiepartner te zoeken
indien het zelfstandig voortbestaan van de vereniging onmogelijk zou blijken te zijn.
Via de ledenraad wordt de zittende voorzitter verzocht af te treden en tijdens de J.A.V., die is vastgesteld op 24
november 2003, worden de leden verzocht zich vóór of tegen het alternatieve interim-bestuur uit te spreken. Dit
interim-bestuur, dat werd ondersteund door de ledenraad, een financiële commissie en de commissie van advies, zou
worden gevormd door Jan Oorebeek (voorzitter), Hans Helleman (vice-voorzitter), Anne Faasse (secretaris) Anton
Boor (eerste penningmeester), Cees Boon (tweede penningmeester), Henny Brandenburg (algemene zaken), Aart
Bonninga (wedstrijd-secretariaat), Daan Croese (jeugdzaken) en Anja Eisses (damesgedelegeerde en plaatsvervangend secretaris na het aftreden van Anne Faasse). Bovendien werden Jos Parren (lagere senioren), Rob van Zweden
(kantinezaken) en Jan Koedood (secretaris zaalvoetbal) nauw betrokken bij de gang van zaken, al woonden zij geen
bestuursvergaderingen bij, evenals Daan Croese die hiervoor bij nader inzien onvoldoende tijd kon vrijmaken.
Tijdens de B.A.V. van 24 november 2003 wordt het interim-bestuur - waarbinnen alle afdelingen van de club zijn
vertegenwoordigd - met ruime meerderheid van stemmen gekozen.
Uit overleg tussen de KNVB en de commissie van advies (vertegenwoordigd door erevoorzitter Henny Troost en
oud-voorzitter Henk van den Berg) is inmiddels gebleken dat het nieuwe interim-bestuur wordt geaccepteerd als
gesprekspartner en dat dit bestuur tot 24 maart 2004 de tijd krijgt om alle zaken op een rijtje te krijgen. Als reactie
hierop begint het interim-bestuur - ondersteund door de commissie van advies - onmiddellijk te onderzoeken welke
(on)mogelijkheden er bestaan ten aanzien van het zelfstandig doorgaan of fuseren. En natuurlijk moeten er, heel
praktisch, ook stappen worden gezet om alle uitgaven van de vereniging zo snel mogelijk te minimaliseren.
De eerste stap die het interim-bestuur neemt, is het stopzetten van de financiële vergoedingen aan de selectiespelers. Op dinsdag 25 november 2003 wordt aan hen verteld dat dit met onmiddellijke ingang zal worden stopgezet vanwege de penibele toestand van de vereniging. Hoewel dit uiteraard met zeer veel commotie gepaard gaat,
besluit de gehele selectie (op een drietal spelers na) tot de winterstop bij Zwart-Wit ’28 te blijven voetballen. Ook
de technische en medische begeleiding verklaren zich solidair met de spelers.
Nadat de eerste bestuursvergadering plaatsvindt op maandag 1 december 2003, vindt er op 2 december een overleg plaats tussen de gemeente Rotterdam, de KNVB en een afvaardiging van het nieuwe bestuur alsmede een
afvaardiging de commissie van advies. Na een gepassioneerde toespraak van Henny Troost nemen zowel de gemeente als de KNVB het standpunt in dat Zwart-Wit ’28 moet blijven bestaan. Het voorschot van de gemeente Rotterdam
wordt voorlopig geparkeerd en Zwart-Wit ’28 krijgt tot januari 2004 betalingsuitstel. Ook krijgt de afvaardiging van
Zwart-Wit ’28 te horen dat een fusie met de IJVV De Zwervers definitief tot de onmogelijkheden behoort, maar
dat een fusie met Overmaas of TOGR wel bespreekbaar is.
Ondertussen onderzoekt de commissie van advies de verschillende mogelijkheden: zelfstandig verder of middels
een fusie? Wel of niet op sportpark De Vaan? Zeer verrast is het interim-bestuur door de snelheid en de grondigheid
waarmee de commissie van advies werkt. Binnen een zeer kort tijdsbestek komt men tot de conclusie dat zelfstandig voortbestaan van Zwart-Wit ’28 in ieder geval een onhaalbare zaak is. De commissie van advies stelt voor fusiebespre-kin-gen met TOGR te starten. Nadat het interim-bestuur hiervoor groen licht heeft gegeven, vindt het eerste overleg met TOGR plaats op 3 december 2003. Om alle leden goed te informeren over de gang van zaken wor-
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den er een aantal informatieavonden belegd. Hiervoor kunnen alle leden vragen indienen, die dan worden besproken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt tevens medegedeeld dat er een Bijzondere Algemene Vergadering (B.A.V.)
plaats zal vinden op 10 februari 2004.
Vanaf eind december komt alles in een stroomversnelling: op 20 december 2003 wordt er een fusiebegeleidingscommissie samengesteld, in alfabetische volgorde bestaande uit Anton Boor (penningmeester), Anja Eisses (lid en
notulist), Jan van der Spek (lid), Henny Troost (voor-zitter) en Henk Wander. Op 29 december wordt Anja Eisses
plaatsvervangend secretaris omdat Anne Faasse zich terugtrekt. Op 3 januari 2004 wordt de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Omdat voorzitter Oorebeek is opgenomen in het ziekenhuis, houdt de vice-voorzitter Hans
Helleman diens nieuwjaarstoespraak en leidt deze een groot aantal vergaderingen van het interim-bestuur. Tevens
vergezelt hij de commissie van advies op 13 januari 2004 naar het overleg met de gemeente Rotterdam en de KNVB.
Tijdens dit cruciale overleg, dat de geschiedenis zal ingaan als een onverwachte ijskoude douche voor Zwart-Wit ’28,
blijkt opeens dat de regiegroep1 geen enkele medewerking aan Zwart-Wit ’28 geeft. Ook niet aan de fusie met
TOGR. Zwart-Wit ’28 wordt gesommeerd haar financiële verplichtingen aan de gemeente en de KNVB uiterlijk 31
januari 2004 na te komen. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen zal de KNVB onze vereniging per direct uit
de competitie verwijderen.
Daarop verzoekt de commissie van advies het interim-bestuur om voor zaterdag 17 januari 2004 een bijzondere
vergadering uit te schrijven voor leden van het interim-bestuur, de ledenraad en de commissie van advies.Tijdens dit
overleg wordt besloten zo snel mogelijk surseance van betaling aan te vragen. Het dagelijks interim-bestuur geeft
daaraan invulling door twee bezoeken (op 19 en 22 januari 2004) aan meester Van den Bergh van advocatenkantoor
Van den Herik en Verhulst. Op basis van een gesprek tussen wethouder Janssens en Henk van den Berg, dat live wordt
uitgezonden op radio Rijnmond, wordt Zwart-Wit ’28 voor donderdag 22 januari 2004 voor een nieuwe bespreking
op het stadhuis uitgenodigd. Helaas voor onze club verloopt ook dit overleg voor Zwart-Wit ’28 negatief en moeten we hierna definitief vaststellen dat Zwart-Wit ’28 de strijd heeft verloren. Per 27 januari 2004 haalt de KNVB
alle elftallen van Zwart-Wit ’28 uit de competitie en wordt de huurovereenkomst met Zwart-Wit ’28 opgezegd. Dit
betekent dat Zwart-Wit ’28 het sportpark per 1 februari 2004 dient te verlaten. Het interim-bestuur nodigt alle
leden uit om op zaterdag 31 januari 2004 een instuif c.q. afscheidsbijeenkomst met onderlinge voetbalwedstrijden
bij te wonen.
Ontzet staan we op 2 februari 2004 bij de rokende puinhopen van onze accommodatie. Méér dan triest is de aanblik van vele jongere en oudere leden, die in de gestaag neervallende regen komen kijken naar de smeulende resten
van de accommodatie die ooit behoorde tot de mooiste sportcomplexen van Nederland. Met recht wordt er gezegd:
‘Dit is werkelijk de beker tot de laatste druppel leegdrinken’. Tot overmaat van de ramp blijkt het voorgaande
bestuur al twee jaar geen verzekeringsgelden te hebben betaald. Met andere woorden: we hebben daadwerkelijk geen
eurocent meer in handen. Er is veel belangstelling van de media. Zowel regionaal als nationaal worden er veel tv- en
radio-uitzendingen gewijd aan de rampzalige gebeurtenissen die Zwart-Wit ’28 treffen. Onder andere Netwerk
komt opnames maken voor een nationale tv-uitzending.
Buurman BZC ‘95 blijkt een goede buur te zijn in deze tijd van nood: Onmiddellijk na de brand bieden zij hun
accommodatie aan voor vergaderingen en bijeenkomsten van Zwart-Wit ’28. Hiervan maken wij dankbaar gebruik.
De dag na de brand komt het interim-bestuur er al bij elkaar voor een spoedvergadering, waarin tevens wordt besloten het faillissement van de vereniging aan te vragen.
Inmiddels zijn er diverse acties in gang gezet om de elftallen bij andere clubs onder te brengen. Hoewel de selectiespelers (heren en dames 1) niet tussentijds naar andere verenigingen mogen, weet de damesafdeling - die in haar
geheel naar de V.V. Barendrecht gaat - te realiseren dat ze ‘buiten mededinging’ mag blijven meespelen in de competitie. De jeugd gaat naar Kocatepe en de lagere seniorelftallen naar BZC ’95.
Op dinsdag 10 februari 2004 wordt de B.A.V. bezocht door meer dan 100 leden, inclusief de verslaggevers van
het Rotterdams Dagblad en de NRC.Tijdens deze laatste vergadering van de vereniging, die plaats vindt in de kantine van BZC ’95, worden laatste jubilarissen niet vergeten. Met waardering en dank worden de volgende leden in
1Regiegroep=overlegorgaan, ingesteld op initiatief van wethouder Janssens van de gemeente Rotterdam, waaraan de gemeente Rotterdam (dienst S en R), Rotterdam Sportsupport en de KNVBWest II deelnemen.
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het zonnetje gezet: de heer E. Nederlof (25 jaar lid), de heren G.Barendrecht, M. Hoogerwerf,Th. van Krimpen en
A. Thijse-baard (40 jaar lid), de heren C.J.N. Kool, J. Nieuwstraten en J. van der Wel (50 jaar lid), de heer C.G.L.
Vaandrager (60 jaar lid) en de heer A.H. van Diggelen (65 jaar lid).
Tijdens deze vergadering stemmen de leden unaniem in met het voorstel van het interim-bestuur om het faillissement van Zwart-Wit ’28 aan te vragen. Met applaus bedankt de vergadering het interim-bestuur, de ledenraad en
de commissie van advies voor het vele werk dat in zo’n korte termijn is verricht. Helaas voor alle betrokkenen waren
de revenuen anders dan gehoopt. De vergadering wordt afgesloten met een toespraak van voorzitter Oorebeek, getiteld:‘Afscheid van een topclub’.
Zwart-Wit ’28, een club van naam en faam, wijd en zijd bekend en aangeschreven als een topclub… Hoe is dit
te rijmen met de dag van vandaag? Helemaal als een donderslag bij heldere hemel komt alles natuurlijk niet. Hoewel
- en dat dient vermeld te worden - de belastingdienst voor het beleid tot augustus 2000 een ‘generaal pardon’ had
afgegeven, had de kascontrole-commissie in seizoen 2000-2001 al waarschuwende signalen laten horen.Als de organisatorische en financiële chaos in de ogen van vijf bestuursleden te groot wordt, verzoeken zij voorzitter Bergen af
te treden. Nadat hij daarmee akkoord gaat, komt hij daar later op terug. Reden voor deze vijf bestuursleden om zich
per direct - 14 oktober 2001 - terug te trekken. Op verzoek van de ledenraad heeft secretaris Oorebeek (ondanks
zijn terugtreden) alsnog de gehele administratieve afwikkeling gedaan voor de J.A.V. van november 2001. Op de
daarop volgende vergadering in december 2001 dient ook de kascontrole-commissie haar ontslag in.
Daarnaast wordt Zwart-Wit ’28 geconfronteerd met een tekort aan kader, vergrijzing, een veranderende bevolkingssamenstelling in de wijk, een groeiend aantal leden dat geen contributie betaalt en een onduidelijk gemeentebeleid met betrekking tot de herinrichting van het Zuiderpark en de mogelijke verplaatsing van Zwart-Wit ’28 als
gevolg daarvan.
In zijn afscheidswoord ‘Zwart-Wit ’28 fini, afscheid is een beetje sterven’2 geeft onze erevoorzitter haarfijn aan
wat er allemaal gebeurde in de afgelopen jaren. Maar ondanks het afscheid, onderstreept door de zwartgeblakerde
smeulende resten van ons clubhuis, zijn er ook vele, vele mooie herinneringen, waar we een gouden rand omheen
kunnen plaatsen: herinneringen aan die club uit Rotterdam-Zuid die bekend stond vanwege haar eigen sfeer en pit!
Als voorzitter Oorebeek in zijn nieuwjaarstoespraak 2004 - die wordt uitgesproken door Hans Helleman - een
citaat aanhaalt, refereert hij daarmee aan woorden die ook al zijn uitgesproken tijdens de opening van het Sportpark
De Vaan in 1966. De spreker uit de vorige eeuw verwees namelijk naar een uitspraak van de Engelse schrijfster Louise
Haskins die in een van haar brieven (over de jaarwisseling) verzocht om een toorts, om het onbekende pad dat vóór
haar lag, te verlichten. ‘Ook nu staan we op een tweesprong’, werd er gesproken, ‘en het licht van deze toorts is
broodnodig om mogelijk een nieuwe weg in te slaan’. Oorebeek, die tijdens het schrijven van zijn nieuwjaarstoespraak niet heeft kunnen bevroeden dat deze toorts veertien dagen later door de KNVB-West II en gemeente
Rotterdam zou worden uitgeblazen, geeft aan dat deze toorts Zwart-Wit ’28 van opgang tot ondergang van licht
heeft voorzien. Oorebeek: ‘Laten de Zwart-Witters, velen mogelijk vertrekkend naar nieuwe verenigingen, proberen zich de historie van onze club in het licht van deze toorts te blijven herinneren.’

2Zie: www.zwartwit28.nl
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