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Jaarverslag 2018 Vereniging Supporters Steunen Feyenoord.

Samenstelling bestuur
De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:
Kees Lau
Voorzitter alle geledingen
Mark van Beek
Secretaris/ voorgedragen door Het Legioen
Focko van der Goot
Penningmeester/alle geledingen
Loet van den Berg
Algemeen bestuurslid / voorgedragen door FSV – De Feijenoorder
Fred Hesselman
Algemeen bestuurslid /alle geledingen

Activiteiten 2018:
Het bestuur is in 2018 twee keer bij elkaar geweest. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan de
orde geweest.




De wijze waarop het geld van de SSF naar het nieuwe trainingscomplex van de
jeugdopleiding van Feyenoord op Varkenoord kan worden overgemaakt. Hier is enkele malen
met de BVO gesproken. Zowel de BVO als de SSF hebben hierbij fiscale deskundigen
ingeschakeld. In oktober lijkt er een goed scenario gevonden wat nog een laatste toetst krijgt
in november.
Met de BVO is overleg geweest om ideeën te genereren om de bijdrage van de ruim 20.000
supporters in het nieuwe gebouw op Varkenoord vast te leggen. Begin 2019 willen we
daarover met de BVO naar buiten treden.

Vrienden van Feyenoord.




Met de VVF is overleg geweest over de storting door de BVO van het aandeel van de SSF naar
de VVF. Daarmee kan het bedrag naar de SSF worden overgemaakt op het moment dat er
voor dit geld een goede weg is naar Nieuwe Varkenoord. De BVO heeft dit bedrag in juni
2018 naar de VVF overgemaakt.
Namens de vereniging Supporters Steunen Feyenoord en Bedrijven Steunen Feyenoord is de
secretaris aanwezig tijdens één aandeelhoudersvergadering van de Vrienden van Feyenoord
en heeft hij zich eenmaal laten vertegenwoordigen door BSF.

Overige zaken.


Onderdeel van de vergoeding die de SsF krijgt van de BVO is dat er kaarten beschikbaar
worden gesteld voor thuiswedstrijden en het trainingsklamp in de winter. Dat gebeurt door
een loting door een notaris voorafgaand aan ieder seizoen. In samenwerking met de BVO
Feyenoord is de uitreiking georganiseerd van de prijs aan de supporter die geloot is uit onze
leden om mee te gaan naar het winter trainingskamp in Marbella begin januari.

Bestuur vereniging Supporters Steunen Feyenoord
November 2018.

