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

Notulen Algemene Ledenvergadering 3 december 2013.
Aanwezig: Bestuur SSF en 31 leden.
1. Opening.
De voorzitter (HF) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft een korte terugblik
op de ALV van 2012. In deze ALV werden twee opdrachten mee gegeven aan het bestuur en de
voorzitter geeft aan dat het bestuur dit heeft opgepakt.
De leden hebben in deze ALV aangegeven niet eens te zijn met een ‘slapende’ vereniging en
hebben het bestuur gevraagd alvast plannen te maken voor een eventuele tweede
supportersactie. Het bestuur heeft hiertoe het initiatief genomen om een werkgroep in het leven
te roepen die hiermee aan de slag is gegaan, gericht op de verhuisplannen naar Hillesluis.
Vervolgens zijn hierover gesprekken gevoerd met Feyenoord, en nadat bekend werd gemaakt dat
HNS werd afgeblazen, is besloten na de vierde bijeenkomst van de werkgroep om te stoppen
totdat meer duidelijk is over de toekomst van De Kuip en de locaties van het 1e selectie
(Hillesluis) en de Feyenoord Academy (Varkenoord).
De eigen website van SsF is ondertussen gelanceerd en functioneert goed.
2. Mededelingen / ingekomen stukken.
Er zijn geen nadere mededelingen. Wel is het verslag van de Commissie van Onderzoek
binnengekomen. Tevens zijn een aantal verklaringen binnengekomen van kandidaten die zich
verkiesbaar hebben gesteld als bestuurslid (punt 7 op de agenda).
3. Notulen.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen van 15 november 2012. Deze worden
goedgekeurd door de ALV.
Wel is er de vraag waarom er niemand van Feyenoord aanwezig is. De voorzitter antwoord dat
dit een ledenvergadering is waar alle leden voor zijn uitgenodigd (dit gebeurt niet persoonlijk) en
niemand zich hoeft af te melden. Op deze vraag kan daarom geen antwoord worden gegeven.
4. Activiteiten 2013.
Het voorlopig jaarverslag over 2013 wordt door de voorzitter doorgenomen en goedgekeurd.
5. Financiële Resultaat 2013 - Begroting 2014 .
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De penningmeester geeft aan dat hij een brief heeft ontvangen van de Commissie van Onderzoek
van de resultatenrekening en balans per 30 juni 2013.
Inkomsten worden gegenereerd door enkele stortingen (€ 707) en rente (€ 52). Daartegenover
staan kosten, waaronder bankkosten, de Sportclub Feyenoord (ALV) en Schaap & Partners voor
aanpassingen in de statuten.
Per 13 juni 2013 is er een positief saldo van € 291,46.
Begroting 2013/2014: hangt af van de activiteiten van de vereniging. In de huidige vorm zullen
zich geen spannende ontwikkelingen voordoen en zal het gelijk zijn aan 2012/2013.
Mochten er activiteiten worden ontplooid voor een tweede supportersactie, dan zal deze
worden begroot en opgenomen in de begroting voor 2013/2014.
De leden van de CvO hebben zich weer verkiesbaar gesteld, de leden stemmen hiermee in.
Tevens wordt de penningmeester gedechargeerd door de CvO wat door de leden met applaus
wordt goedgekeurd.
6. Activiteiten 2013/2014.
Hans ligt de situatie toe. Zolang er geen duidelijkheid is over verplaatsing van het
trainingscomplex naar Hillesluis heeft het geen zin om in beweging te komen. Afspraak met
Feyenoord is gemaakt, dat zodra er meer nieuws is, wij op de hoogte worden gesteld van de
tijdsplanning en de wensen vanuit Feyenoord voor een eventuele tweede actie.
7. Samenstelling bestuur.
Doordat Jan de Knecht tussentijds is afgetreden als bestuurslid, hebben zich een aantal leden
kandidaat gesteld voor deze bestuursfunctie.
Nadat Jan is bedankt voor zijn inzet krijgen de kandidaten de mogelijkheid zich voor te stellen
aan de ledenvergadering. Dit zijn Hans Kloosterman, Kees Lau en Nils van Teijlingen.
Vervolgens wordt er een stembureau benoemd uit de aanwezige leden en kunnen de leden hun
stem(men) uitbrengen. De uitslag is als volgt:
Niels
10 stemmen
Hans
45 stemmen
Kees
140 stemmen
Ongeldig 5 stemmen
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Derhalve is Kees Lau benoemd als vijfde bestuurslid, waardoor het bestuur van SsF weer
compleet is. Kees ontvangt de felicitaties van de voorzitter en wordt met applaus begroet door
de aanwezigen.
8. Rondvraag.
Tijdens de rondvraag ontstond een discussie over de rol van de vereniging SsF en of het bestuur
van de vereniging SsF zich serieus genomen voelt door de stakeholders van de vereniging, lees
directie Feyenoord en VvF.
Ook bleek in deze discussie dat de bestuursleden daar een verschillend beeld bij hadden. Ook
kwam de vraag naar boven in hoeverre het nog zin heeft om als vereniging op deze voet door te
gaan. Zeker nu de directie van Feyenoord heeft laten weten geen nieuwe actie voor 'Hillesluis' op
prijs te stellen.
Na het uitwisselen van standpunten werd de conclusie getrokken dat een ‘slapende’ constructie
voor nu de beste vorm is en met de VvF om tafel gaan om dit te melden. We verzoeken de VvF
om het SsF-bestuur op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen rondom de
vernieuwbouw van Stadion De Kuip en de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe
trainingscomplex.
9. Sluiting.
De voorzitter eindigt de vergadering en bedankt Joke voor haar goede zorgen op deze avond.

