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Jaarverslag 2013 Vereniging Supporters Steunen Feyenoord.
Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van de vereniging op 15 november
2012 is door de leden een beroep gedaan op het bestuur om een tweetal belangrijke
zaken in gang te zetten.
Ten eerste hebben de leden aangegeven dat het wenselijk is om te gaan
onderzoeken of en hoe er vervolg kan worden gegeven aan de eerste
supportersactie van 2010, waarmee destijds door supporters en bedrijven € 1mln. Is
opgehaald.
Ten tweede is het noodzakelijk om een eigen onafhankelijke website te ontwikkelen,
zodat SsF niet meer afhankelijk is van andere partijen.
Samenstelling bestuur.
De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:
Hans Fortuin
Voorzitter / voorgedragen door FSV
Mark van Beek
Secretaris / voorgedragen door Het Legioen
Ronald Jansen
Penningmeester/ voorgedragen door FSV en Het Legioen
Ton Jonker
Algemeen bestuurslid / overige geledingen
Jan de Knecht
Algemeen bestuurslid / overige geledingen
Begin van het jaar heeft Jan de Knecht laten weten te bedanken als bestuurslid.
Gedurende de rest van het jaar heeft deze vacature opengestaan en zal deze op de
Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2013 weer worden opgevuld.
Waar ziet het bestuur op toe?
Dat de rechten op de belevingspakketten volgens afspraak worden uitgevoerd.
Iedere thuiswedstrijd mogen vier leden de wedstrijd bezoeken. Iedere thuiswedstrijd
ontvangt de secretaris een email waarin de namen bekend worden gemaakt en dit
wordt bevestigd. Tevens mag 1 lid mee op trainingskamp, wat in januari 2013 is
gebeurd, Ronald Kool uit Alkmaar was de gelukkige winnaar. Overigens zullen deze
faciliteiten in het seizoen 2013-2014 ten gunste komen aan Bedrijven Steunen
Feyenoord.
Het bestuur is in 2013 verschillende keren bij elkaar geweest voor een
bestuursvergadering. Zoals afgesproken op de ALV zou de eerste nog in 2012
plaatsvinden en dat was op donderdag 29 december. Vervolgens zijn we als bestuur
op de volgende data bij elkaar gekomen: donderdag 17 januari, donderdag 7 maart,
dinsdag 26 maart, woensdag 1 mei, dinsdag 3 september en maandag 18 november.
Deze laatste stond met name in het teken van de voorbereiding op de ALV van 3
december 2013. De overige vergaderingen stonden vooral in het teken van de opzet
van een projectgroep om een tweede supportersactiviteit op poten te zetten.
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Projectgroep “De twaalfde Man”.
Na gesprekken met alle stakeholders van de vereniging SsF (BVO Feyenoord, FSV
en VvF) hebben wij voldoende bereidheid en enthousiasme geproefd om initiatieven
op te starten voor een tweede supportersactie. We hebben de BVO gevraagd om
met voorstellen te komen voor een concreet object waarvoor supporters de
bereidheid hebben om wederom een donatie te doen aan Feyenoord.
Ter voorbereiding hierop is een projectgroep samengesteld. Deze groep diende te
bestaan leden vanuit alle geledingen en met specifieke kennis op bijvoorbeeld het
gebied van marketing en communicatie.
Uiteindelijk is er een groep van 12 mensen ontstaan, inclusief de vier bestuursleden
van het bestuur van de SsF. In deze groep zijn vertegenwoordigd afgevaardigden
van de FSV, Het Legioen, Vereeniging De Feijenoorder, BSF, VvF en de BVO.
Met veel enthousiasme is deze groep drie keer bij elkaar gekomen (25 april, 15 mei
en maandag 17 juni).
Uitgangspunt was om te komen tot ideeën en een opzet voor een tweede actie,
gekoppeld aan de nieuwe ontwikkelingen rondom het trainingscomplex op
Varkenoord.
Er zijn veel ideeën gegenereerd en ook is er een concept projectplan opgezet met
timings waar rekening mee moet worden gehouden voor een eventuele twee actie.
Daarnaast is een uitstekende evaluatie gemaakt vanuit Feyenoord en de vereniging
BsF over de leerpunten vanuit de eerste spaaractie.
Uiteindelijk moest het concreet gaan worden. Vanwege het intrekken van het plan
van HNS door de gemeenteraad is dit helaas gedwarsboomd. Ineens bleek ook de
plannen voor een herindeling van Varkenoord en het nieuwe trainingscomplex niet
meer te bestaan.
Het bestuur restte op dat moment niets anders dan de projectgroep on-hold te zetten
en te wachten op meer duidelijkheid rondom de herindelingsplannen op Varkenoord.
Dat is op dit moment, half november, nog steeds de bestaande situatie.
Website.
De websites van de Supporters Steunen Feyenoord als wel van Bedrijven Steunen
Feyenoord zijn begin 2013 opnieuw gelanceerd.
In vertrouwen alle leden hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met
vriendelijke groet,
Bestuur vereniging Supporters Steunen Feyenoord
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