Vereniging Supporters Steunen Feyenoord
Van Zandvlietplein 3
3077 AA ROTTERDAM

18-11-2011

Beste Feyenoord supporter,
Zoals besloten op de ALV van 3 oktober jl. zal op 19 december a.s. een nieuwe algemene
ledenvergadering
worden georganiseerd. Het doel van de avond is onder meer om het bestuur uit te breiden van drie
naar vijf
bestuursleden. De twee nieuwe bestuurszetels zijn beschikbaar voor alle leden van de Vereniging
Supporters
Steunen Feyenoord.
Om dit mogelijk te maken dient tijdens deze ALV een besluit genomen te worden om de statuten te
wijzigen.
Hierbij treft u het voorstel tot wijziging van de statuten aan. Indien besloten wordt de statuten aan te
passen
conform het concept dan kunnen de twee bestuursleden worden gekozen. De bestuursleden die deze
avond
worden gekozen worden benoemd onder de opschortende voorwaarde dat de akte van
statutenwijziging door de
notaris wordt ondertekend. Vanaf dat moment zijn de benoemde personen ook daadwerkelijk
bestuurder. Indien
u geïnteresseerd bent voor deze bestuursfunctie kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar
info@supporterssteunenfeyenoord.nl. Hierbij graag vermelden uw naam, adres, woonplaats en
geboortedatum. U
dient aanwezig te zijn op de ALV van 19 december a.s. om gekozen te kunnen worden door de leden.
Uw
aanmelding dient binnen te zijn voor maandag 12 december a.s. om 17.00 uur.
Deze Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op maandag 19 december 2011 om 19.30 uur in
De
Maaszaal onder de eerste ring van het Maasgebouw in Stadion de Kuip. Mocht u belangstelling
hebben om deze
vergadering bij te wonen, dan verzoeken wij u vriendelijk om u voor 12 december a.s. 17.00 uur aan te
melden
door een mail te sturen naar info@supporterssteunenfeyenoord.nl. in verband met de organisatie van
de
vergadering. Leden die zich tijdig hebben aangemeld, daadwerkelijk lid zijn van de vereniging en hun
contributie volledig hebben betaald kunnen de vergadering bijwonen. Iedereen die de vergadering wil
bijwonen
dient vooraf een legitimatiebewijs te tonen zodat tevens de stemgerechtigdheid kan worden
vastgesteld.
Daarnaast is het bestuur voornemens om het voorstel te doen om in de statuten van de vereniging op
te nemen
dat bijeenroeping van een algemene ledenvergadering via elektronische wegen zal plaatsvinden
enerzijds per email,
anderzijds via de websites van SSF en Feyenoord. Reden voor deze wijziging is een aanzienlijke
kostenbesparing.
Wij zullen u in ieder geval via www.supporterssteunenfeyenoord.nl op de hoogte houden van hetgeen
op de
ledenvergadering is besloten. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met sportieve groet,
Bestuur Vereniging Supporters Steunen Feyenoord

Agenda:
01. Welkom door de voorzitter
02. Mededelingen / ingekomen stukken
03. Goedkeuring notulen ALV 3 oktober 2011
04. Voorstel tot wijziging statuten conform aangehecht concept
05. Verkiezing nieuwe bestuursleden
06. Activiteiten 2011-2012
07. Begroting 2011-2012
08. Rondvraag
09. Einde

