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Notulen Algemene Ledenvergadering 1 december 2014.
Aanwezig: Bestuur SSF en 29 leden.
1. Opening.
De voorzitter (HF) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft een korte terugblik
op de ALV van 2013. De voorzitter spreekt zijn terleurstelling uit dat de verkenners niet aanwezig
zijn om een andere toelichting te geven over de stand van zaken rondom HNS. Zij hebben
aangegeven dat zodra er mee bekend is, zij ons hiervan op de hoogte stellen.
Verder een dankwoord van de voorzitter aan Cora en Jacqueline voor het mede organiseren van
deze avond.
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 en Algemene zaken.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen van 3 december 2013. Deze worden
goedgekeurd door de ALV.
4. Activiteiten 2013 / 2014.
Het voorlopig jaarverslag over 2014 wordt door de voorzitter doorgenomen en goedgekeurd.
5. Financiële Resultaat 2013/2014 - Begroting 2014/2015 .
De penningmeester geeft aan dat hij een brief heeft ontvangen van de Commissie van Onderzoek
van de resultatenrekening en balans per 30 juni 2014. Inkomsten worden gegenereerd door
enkele stortingen en rente. Daartegenover staan kosten, waaronder bankkosten en Sportclub
Feyenoord (ALV).
Begroting 2014/2015: die is niet opgesteld. Ronald Jansen geeft aan dat er niets of nauwelijks
iets gebeurd momenteel en alles afhangt van een mogelijke tweede actie. In de huidige vorm
zullen zich geen spannende ontwikkelingen voordoen en zal het gelijk zijn aan 2013/2014.
Mochten er activiteiten worden ontplooid voor een tweede supportersactie, dan zal deze
worden begroot en opgenomen in de begroting voor 2014/2015.
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De leden van de CvO zijn helaas niet aanwezig. Wij gaan beide heren verzoeken om ook voor
volgend jaar de commissie te willen vormen.
Er wordt gevraagd hoe het precies zit met de 4% rente dat wordt uitgekeerd oor Feyenoord. De
aanwezige Remco Schoonderwoerd legt kort en bondig uit hoe dat precies is afgesproken tussen
Feyenoord en de Vrienden van Feyenoord.
Vooralsnog gebruiken wij de 4% om de schulden die zijn ontstaan bij de start van de vereniging
te vereffenen met Feyenoord.
De penningmeester wordt vervolgens gedechargeerd door de CvO wat door de leden met
applaus wordt goedgekeurd.
6. Samenstelling bestuur.
Ronald Jansen had aangegeven af te treden als bestuurslid en ook Hans Fortuin is niet
herkiesbaar. Helaas is het FSV/Het Legioen niet gelukt om een gezamenlijke kandidaat voor te
dragen, zodat deze bestuursfunctie vanavond niet wordt ingevuld.
Vanuit de leden worden opmerkingen gemaakt of dit een wenselijke situatie is en of dit niet
moet worden aangepast in de statuten. Het bestuur neemt dit mee voor intern beraad.
Namens de FSV is Loet van den Berg voorgedragen om Hans Fortuin op te volgen. Met een
welgemeend applaus wordt Loet door de aanwezige leden welkom geheten in het bestuur.
7. Rondvraag.
Geen rondvraag.
8. Sluiting.
De voorzitter eindigt de vergadering en wenst alle leden nog ene fijne avond.

