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November 2014.
Jaarverslag 2014 Vereniging Supporters Steunen Feyenoord.
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
Kees Lau
Algemeen bestuurslid / overige geledingen
Waar ziet het bestuur op toe?
Dat de rechten op de belevingspakketten volgens afspraak worden uitgevoerd. Iedere thuiswedstrijd
mogen vier leden de wedstrijd bezoeken. In het seizoen 2013 – 2014 waren deze rechten
voorbehouden aan de leden van Bedrijven Steunen Feyenoord. In de komende twee seizoenen zijn
het weer de leden van Supporters Steunen Feyenoord.
Iedere thuiswedstrijd ontvangt de secretaris een email waarin de namen bekend worden gemaakt en
dit wordt bevestigd. Tevens mag 1 lid in de winterstop van 2014-2015 mee op trainingskamp.
Activiteiten 2014:
Het bestuur is in 2014 slechts enkele keren bij elkaar geweest. Doordat op de ALV van 3 december
2013 door de leden werd gekozen voor een ‘slapende’ constructie, is met name afgewacht op de
ontwikkeling rondom de (ver)nieuwbouw van stadion De Kuip en de plannen rondom Varkenoord en
Hillesluis. Pas als daar meer duidelijkheid over komt, kan het bestuur in actie komen voor een
mogelijke tweede supportersactie. Hierover later meer.
Vrienden van Feyenoord.
Daarnaast is namens de vereniging Supporters Steunen Feyenoord en Bedrijven Steunen Feyenoord
onze secretaris aanwezig tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de Vrienden van Feyenoord.
In het bestuur is gesproken over het spanningsveld welke iedere keer ontstaat in de ALV over de
vertrouwelijkheid van deze bijeenkomst, en de frustratie die dit oproept bij onze achterban.
Uiteindelijk is aangegeven dat het belangrijk blijft om deze bijeenkomst te blijven bezoeken, mede
om toezicht te houden op de investering van onze achterban in de VvF en de afspraken die hierover
met Feyenoord zijn gemaakt. Het betreft hier met name afspraken over wijze van begroten en
budgettering waar tijdens deze bijeenkomsten over wordt gerapporteerd, los van alle
verenigingszaken welke worden besproken tijdens deze bijeenkomsten. In het afgelopen jaar heeft
onze secretaris drie bijeenkomsten bijgewoond, en heeft dhr. De Vries van Bedrijven Steunen
Feyenoord één bijeenkomst bijgewoond.
Vervolgens is het aan Feyenoord om de cijfers te delen met de buitenwereld.
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Overige zaken.
Op woensdag 12 februari jl. is gesproken met Pim Blokland en Remco Schoonderwoerd namens het
bestuurd van de VvF. Doel van dit gesprek was om aan te geven wat de ALV in december 2013 heeft
besloten en te overleggen hoe nu verder.
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.
In vervolg hierop is op 26 september jl. gesproken met Wim van Sluis, die samen met Mark
Koevermans een update heeft gegeven aan een delegatie van SsF over de stand van zaken rondom
de (ver)nieuwbouw van De Kuip en de rol daarin voor de supporters. Op de ALV van 1 december a.s.
zal hierover een nadere toelichting komen voor de achterban.
In vertrouwen alle leden hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,
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