SUPPORTERS STEUNEN FEYENOORD
KORT VERSLAG
Bijeenkomst besturen SsF en VvF
woensdag 12 februari 2014
Aanwezig: Pim Blokland en Remco Schoonderwoerd (VvF), Kees Lau, Mark van Beek en
Hans Fortuin SsF)
Het bestuur van de SsF doet verslag van de laatste Algemene Ledenvergadering op 3
december 2013, waarin een voorstel van de leden werd aangenomen om de SsF voorlopig
'slapende' te houden. Dit voorstel was een reactie op de mededeling van het SsF-bestuur dat
de BVO, bij monde van Eric Gudde op 29 november, geen prijs stelt op een actie t.b.v. het
nieuwe trainingcomplex van de 1e selectie op 'Hillesluis'. Dit zou, volgens de BVO,
verkeerde verwachtingen kunnen gaan scheppen.
Het bestuur van de SsF betreurt dit standpunt, maar heeft het gevoel dat de verhouding
tussen BVO en supporters inmiddels positief aan het veranderen is.
Vandaar de vraag aan het bestuur van de VvF om te bezien of een eventuele actie voor het
trainingcomplex in de nabije toekomst toch niet tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.
Het bestuur van de VvF begrijpt de vrees van de BVO voor onbeperkte toegang tot het
trainingscomplex, maar ziet ook wel dat de supporters begrip hebben voor een aantal
'besloten trainingen'. Over het invullen van dit 'aantal' zijn de meningen uiteraard verdeeld.
Ook ziet ze een mogelijkheid dat de SsF een bijdrage aan dit project zou kunnen leveren. Op
dit moment is er echter nog geen enkele duidelijkheid over de financiering van het project
Hillesluis, omdat dat mede afhangt van een besluit over renovatie of nieuwbouw van De Kuip
en de volledige of gedeeltelijke herinrichting van Varkenoord door de Gemeente. Ook over
de volgorde en de tijdsplanning is nog geen duidelijkheid. Wel kunnen besluiten over deze
belangrijke zaken binnen enkele maanden verwacht worden.
Het bestuur van de VvF belooft om tijdig alle informatie over bovengenoemde zaken aan het
bestuur van de SsF door te geven, zodat zij in overleg kan treden over een te starten actie.
Pas dan kan bezien worden of die actie een onderdeel van het project zou kunnen zijn of dat
het als 'extra' aan het project wordt toegevoegd.
De SsF benadrukt het belang van tijdige informatie, zodat de projectgroep 'De 12e Man', met
vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties, dan direct een herstart kan maken. Na
de drie bijeenkomsten in het voorjaar 2013 ligt een projectopzet klaar, maar dat moet
uiteraard enige maanden voor een te starten actie vervolmaakt worden.
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