Vereniging Supporters Steunen Feyenoord
Van Zandvlietplein 3
3077 AA ROTTERDAM

Notulen ALV Vereniging Supporters Steunen Feyenoord.
d.d. 16 januari 2012
Aanwezig: Hans Fortuin (HF); Ronald Jansen (RJ); Ton Jonker (TJ); Jan de Knecht (JK);
Mark van Beek (MB).
Aantal aanwezige leden: 37.
1. Opening.
HF opent de vergadering en heet iedereen welkom. Allereerst bedankt de voorzitter de twee
dames die voor de begeleiding van de avond hebben gezorgd en vraagt om een welgemeend
applaus.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.
3. Notulen ALV 19 december 2011.
De notulen worden door de ALV zonder opmerkingen goedgekeurd.
4. Voorstel statutenwijzigingen.
Art. 7 leden 1,2 en 3. Hiermee wordt het bestuur uitgebreid van 3 naar 5 bestuursleden en
kunnen alle leden zich hiervoor verkiesbaar stellen.
Nadat in de ALV van 19 december jl. de vereiste ¾ meerderheid van de stemmen niet
aanwezig was, is de stemming over deze wijziging doorgeschoven naar deze ALV, binnen de
vereiste 4 weken, conform de statuten van de verenging.
De ALV stemt unaniem voor wijziging van de statuten.
Dit besluit zal worden voorgelegd aan de notaris, zodat de statuten kunnen worden aangepast.
5. Bekrachtiging twee nieuwe bestuursleden.
Dat betekent dat Ton Jonker en Jan de Knecht vanaf heden zijn toegetreden tot het bestuur
van de vereniging Supporters Steunen Feyenoord en beiden werden onder applaus van de
aanwezigen leden als bestuurslid geïnstalleerd.

6. Activiteiten en Begroting 2011-2012.
De voorzitter geeft aan dat in de eerste bijeenkomst van het bestuur over dit onderwerp is
gesproken. Hierbij zijn twee opties de revue gepasseerd:
1. Opheffen van de vereniging SsF per 1 september 2012 (immers, het doel is bereikt en
de miljoen Euro is binnen). Dat betekent geen verdere activiteiten en derhalve ook
geen verdere kosten, zoals het organiseren van ledenvergaderingen, aanpassen
statuten, etc.
2. Doorgaan met de activiteiten en onderzoeken op welke wijze er meer geld kan worden
bijeengebracht voor Feyenoord. Hierbij brengt het bestuur naar voren dat er wellicht in
overleg met Feyenoord een “doel” kan worden bepaald waarvoor geld bijeen kan
worden gebracht door de supporters. Bijvoorbeeld: een spelershome op een eventueel
nieuw trainingscomplex.
Daarbij stelt het bestuur voor om alvorens hierover besluiten te nemen in dit aan de leden
voor te leggen, dit eerst met de verschillende grondleggers van deze verenging zal worden
besproken. Dit zijn de Vrienden van Feyenoord, de FSV en de directie van Feyenoord. Doel is
om te onderzoeken hoe deze drie partijen aankijken tegen de toekomst van deze vereniging.
Vervolgens werd een oproep gedaan door de voorzitter om meningen te horen vanuit de
leden, en daaruit ontsponnen zich mooie discussies en werden verschillende meningen naar
voren gebracht en opmerkingen gemaakt, hieronder een korte weergave hiervan:
Er werden vraagtekens gezet bij de animo onder de supporters om nogmaals de portemonnee
te trekken;
Tevens werd getwijfeld of er wel een spaardoel moet worden bepaald; het strookt niet met het
doel van de vereniging, het doel is geld ophalen om de schuldenlast van Feyenoord te
verminderen.
De supporters geven aan dat men zich nog steeds grote zorgen maakt over de financiële
situatie van Feyenoord. Hierin werd gerefereerd aan de nieuwjaarstoespraak van Dhr. Gudde,
waarin werd aangegeven dat een bepaalde schuld acceptabel is. Dhr. Blokland geeft als lid
van de vereniging aan dat de financiële situatie is verbeterd en dat het de doelstelling is deze
schulden uiteindelijk weg te werken.
Daarbij werd aangemerkt dat dit juridisch goed dient te worden uitgezocht; het doel van de
vereniging is nauwkeurig omschreven in de statuten, mede om e.e.a. fiscaal mogelijk te
maken. Indien hier vanaf wordt geweken zou dit tot problemen kunnen leiden. Kortom,
onderzoeken hoe dit precies zit (actie: bestuur).
Tevens werd vanuit de zaal aangegeven dat het bestuur ten alle tijden de regie in eigen handen
moet houden.
Ook werd aangegeven dat indien de vereniging wederom activiteiten gaat ontplooien,
hiervoor een goed marketingplan dient te worden geschreven.
Vanuit de zaal wordt ook aangegeven dat het tijd is dat Feyenoord de supporters weer gaat
omarmen en laten zien dat ze staan voor de belangen van de supporters. Een goed voorbeeld
en een eerste goede aanzet is de reactie van Feyenoord op negatieve berichten vanuit
Spakenburg.
Tevens wordt de wens uitgesproken dat er op gepaste wijze aandacht wordt besteed aan het 75
jarige jubileum van De Kuip.

7. Rondvraag.
Er wordt nog een vraag gesteld over de motie van Ton Jonker van 19 december jl., waarin
Ton aangeeft dat het eerlijker is om ieder lid 1 stem te geven bij de stemmingen i.p.v. 1 stem
per 10 Euro. Het bestuur geeft aan dat dit voorlopig niet relevant is, dat dit onderwerp ook zal
worden besproken met de grondleggers van deze verenging en dat er dan wederom kosten
moeten worden gemaakt om de statuten te wijzigingen.
Er wordt gevraagd of Feyenoord niet iets kan doen met het Premie-effect, aangezien deze
supporter van mening is dat er veel supporters zijn die de inleg waarschijnlijk niet meer zullen
terugvorderen. Jan de Knecht geeft aan dat dit al wordt uitgezocht door Feyenoord, dat eerst
de premie-effecten van het bedrijfsleven dienen te worden uitgezocht en dat dit een hels
karwei is vanwege de soms niet te achterhalen identiteit van de betreffende ondernemingen.
Het bestuur zal dit meenemen in de gesprekken met Feyenoord.
Tevens bieden een aantal leden hun diensten aan als denktank voor deze verenging. het
bestuur stelt dit zeer op prijs. Zodra de gesprekken met de drie partijen zijn afgerond en een
idee is gevormd over de toekomstige activiteiten, zullen deze leden worden benaderd.
8. Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn en haar komst en nodigt iedereen uit voor een
drankje.
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