Vereniging Supporters Steunen Feyenoord, Van Zandvlietplein 3, 3077 AA Rotterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 februari 2018.
Aanwezig: Bestuur SSF en 8 leden.
1. Welkom door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt kort uit wat de bedoeling is
van vanavond en geeft aan dat bestuurslid Fred Hesselman verhinderd is.
2. Mededelingen/ ingekomen stukken.
Er zijn geen nadere mededelingen.
Wel is het verslag van de Commissie van Onderzoek binnengekomen.
3. Verslag ALV 14-01-2017.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen van 14 januari 2017.
Deze worden goedgekeurd door de ALV.
4. Algemene zaken door de voorzitter.
De voorzitter memoreert dat er frequent overleg heeft plaatsgevonden tussen bestuur SsF en
bestuur FSV/De Feyenoorder en met de BVO over de eventuele besteding van de gelden,
mochten wij ons laten uitkopen door de BVO uit de VvF. Daarin duidelijk aangegeven dat de
eventuele gelden (+/- € 750.000) ten gunste dienen te komen aan de jeugdopleiding en niet aan
het nieuwe stadion.
De vraag werd gesteld wie het initiatief heeft genomen tot het eventueel uitkopen van SsF door
de BVO Feyenoord. Het bestuur antwoordde dat het bestuur een aantal jaren een dergelijk
initiatief informeel heeft aangekaart bij de VvF; vervolgens heeft Feyenoord aangegeven te
willen beginnen met het terugkopen van de aandelen en toen is de VvF bij de SsF gekomen met
de vraag of dit in gang kon worden gezet. Op dat moment van vragen (juni 2017) was het tekort
dag om de leden bij het besluit te betrekken, vandaar dat er ene jaar extra de tijd is genomen om
dit zorgvuldig voor te bereiden.
Ook zijn gesprekken gevoerd met deskundigen op het gebied van actiemarketing voor een
eventuele tweede actie. Hieruit is duidelijk geworden dat een tweede actie om geld in te
zamelen veel minder zal opbrengen, gezien de veel betere financiële situatie van Feyenoord.
5. Jaarverslag 2016 / 2017.
Het voorlopig jaarverslag over 2016/2017 wordt door de voorzitter doorgenomen en
goedgekeurd door de ALV.
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Tevens zijn conform afspraken tussen de VvF en de BVO Feyenoord de belevingspakketten
ingezet onder de leden van de SsF. Dhr. Van de Kamp uit Schiedam was de gelukkige om mee te
gaan op trainingskamp en heeft het bestuur hartelijk bedankt voor de fantastische ervaring.
6. Financieel verslag 2016/2017.
De voorzitter geeft aan dat hij een brief heeft ontvangen van de Commissie van Onderzoek (CvO)
van de resultatenrekening en balans per 30 juni 2017.
Inkomsten worden gegenereerd door een enkele stortingen en rente, alsmede de rente vanuit de
lening van Feyenoord. Daartegenover staan kosten, waaronder bankkosten en kosten voor het
organiseren van vergaderingen.
De initiële schuld aan Feyenoord mbt de oprichting van de vereniging is ondertussen afgelost en
er is een vermogen van € 775.000, waaronder de schuld van Feyenoord aan de VvF en SsF.
Het financieel verslag wordt akkoord bevonden door de ALV.
7. Verslag en benoeming Commissie van Onderzoek (CvO).
De leden van de CvO zijn helaas niet aanwezig. Zij hebben een uitvoerig verslag opgesteld en
adviseren het bestuur en de ALV tot dechargering van de penningmeester.
8. Voordracht en benoeming Commissie van Onderzoek
Beide heren hebben aangegeven ook volgend jaar de commissie te willen vormen, waarmee de
ALV instemt.
9. Begroting 2017/2018.
Begroting voor 2017/2018 is niet opgesteld met als reden dat er niets of nauwelijks iets gebeurt
aan activiteiten die impact hebben op het resultaat.
De vraag komt wanneer het geld terugkomt uit de VvF en doorgaat richting de bouw van het
Jeugdcomplex. Het bestuur antwoord dat het streven is om dit voor 1 juli 2018 te hebben
afgerond. E.e.a. hangt af van de fiscus. Wie willen niet dat er belasting moet worden betaald over
de schenkingen van onze leden. De BVO Feyenoord is in gesprek met de fiscus hoe dit aan te
vliegen.
10. Uitslag internet raadpleging ‘nieuwe’ bestemming van de gelden.
De voorzitter noemt op hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en hoeveel % van de leden voor het
voorgenomen besluit hebben gestemd van het bestuur om de gelden te herinvesteren in het
nieuwe jeugdcomplex. Met ruim 95% is het voorstel van het bestuur aangenomen door de leden.
11. Besluit nieuwe bestemming gelden.
Het voorgenomen besluit wordt ook voorgelegd aan de aanwezigen tijdens deze ALV Met 11
stemmen voor en 0 tegen wordt het besluit om de gelden opnieuw te investeren in het nieuwe
jeugdcomplex, door de ALV aangenomen.
Het bestuur van de SsF heeft in overleg met Feyenoord voor elkaar gekregen dat er een extra rij
stoeptegels wordt aangelegd, enigszins verhoogd, zodat meer supporters de openbare trainingen
beter kunnen bekijken dan in het oorspronkelijke plan.
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Ook wordt de vraag gesteld door een aanwezige of het niet mogelijk is dat Feyenoord op één op
andere wijze kenbaar kan maken dat een deel van het complex gefund wordt door supporters.
Het bestuur vindt dit een uitstekend idee en wekt de indruk dat iets dergelijks al in de plannen
voorkomt. Hierover later meer.
12. Herverkiezing afvaardiging vanuit FSV De Feijenoorder.
Loet van den Berg stelt zichzelf opnieuw verkiesbaar en wordt unaniem en met applaus voor
minimaal drie jaar herkozen. Gefeliciteerd Loet!
13. Rondvraag.
Een van de aanwezigen wil graag weten of de vereniging nog dit jaar kan worden opgeheven.
Het bestuur antwoordt dat dit afhangt van de besprekingen met de fiscus en hoe lang het proces
om de gelden vrij te maken en te herinvesteren gaat duren. Tevens zal dit besluit eerst in een
bijzondere ALV moeten worden genomen. Wordt vervolgd.
Een van de aanwezigen geeft aan dat er soms een negatieve stemming hangt in de vergadering
ten aanzien van de directie en medewerkers van Feyenoord. Zijn oproep: wees trots op onze
club!
Dank daarvoor!
14. Sluiting
De voorzitter eindigt de vergadering en wenst alle leden nog een fijne avond.
Rotterdam, 21 februari 2018
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