Vereniging Supporters Steunen Feyenoord
Van Zandvlietplein 3
3077 AA ROTTERDAM

Notulen ALV Vereniging Supporters Steunen Feyenoord.
d.d. 19 december 2011
Aanwezig: Hans Fortuin (HF); Ronald Jansen (RJ); Mark van Beek (MvB
Voor de opening van de vergadering heet Mark van Beek iedereen welkom, en legt uit dat
binnen de huidige bestuur een voorlopige taakverdeling is gemaakt. Zodra de vijf
bestuursleden compleet zijn, zal een definitieve taakverdeling worden bepaald. Voorlopig
heeft Fans Fortuin de voorzittershamer, beheert Ronald Jansen de penningen en is Mark van
Beek de secretaris. Hierna geeft MvB het woord aan HF.
1. Opening.
HF opent de vergadering en heet iedereen welkom. In zijn opening geeft Hans aan de wens te
hebben om weer vooruit te kijken en met z’n allen de schouders onder de club te zetten.
Tevens geeft Hans aan dat in het nieuwe bestuur gesproken zal worden over de toekomst van
de Vereniging; laten we de boel inslapen zodat we geen kosten meer hoeven te maken, of
gaan we voor het volgende miljoen? Daarover later meer.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ton Jonker heeft een email gestuurd met het verzoek om de wijze van stemmen te
veranderen. HF geeft aan dat dit voor de stemming van vanavond niet relevant is, aangezien
het een statutenwijziging betreft en stelt voor dit in de rondvraag te behandelen.
3. Notulen ALV 3 oktober 2011.
Opmerking: site werkt nog steeds niet. Bestuur: achter de schermen wordt gewerkt aan een
nieuwe site. Nieuwsberichten zijn wel bijgewerkt.
Opmerking: op e-mails aan de vereniging (via de klantenservice van Feyenoord) volgt een
automatische antwoord dat er binnen 72 uur wordt gereageerd. Dat wordt vaak niet nageleefd.
Opmerking zal worden doorgespeeld richting Feyenoord.
In de vorige ALV is het verzoek gekomen aan Kurt Martens, bestuurslid van de STAK SsF,
om zich aan de leden voor te stellen. Kurt is aanwezig, krijgt het woord en stelt zich voor aan
de leden. Hierop komen verder geen vragen.
De notulen worden goedgekeurd.
4. Voorstel statutenwijzigingen.
Art. 4 lid 4. Hiermee wordt beoogd dat leden voortaan alleen elektronisch hoeven te worden
opgeroepen, alsmede via de verschillende Feyenoord sites. Alleen die leden die hiertegen
bezwaar maken worden schriftelijk opgeroepen. Hierdoor bespaart de vereniging aanzienlijke
kosten.
Deze statutenwijziging wordt door de leden unaniem aangenomen. Daar deze wijziging in de
vorige ALV reeds op de agenda is geplaatst, is deze wijziging definitief.

Art. 7 leden 1,2 en 3. Hiermee wordt het bestuur uitgebreid van 3 naar 5 bestuursleden en
kunnen alle leden zich hiervoor verkiesbaar stellen.
Voor deze wijziging is niet de vereiste ¾ van het totaal aantal stemmen aanwezig. Uit een
peiling blijkt dat er geen bezwaar is tegen deze statutenwijziging. Wel wordt besloten om de
verkiezing van de kandidaat bestuursleden te laten plaatsvinden, zodat zij onder voorbehoud
van goedkeuring door de volgende ALV alvast zitting kunnen nemen in het bestuur.
De volgende ALV wordt vastgesteld (binnen 4 weken) op maandag 16 januari a.s., waarop de
leden dan hun stem kunnen uitbrengen op deze wijziging.
5. Verkiezing bestuursleden.
Alvorens de voorzitter begint met de uitleg van de procedure trekt kandidaat nr. 8 zich terug.
Dan blijven er nog 9 kandidaten over. De voorzitter legt de procedure uit aan de leden en
vraagt de Commissie van Onderzoek om het stembureau te vormen. Alle leden mogen 2
kandidaten omcirkelen op het stembiljet. Deze krijgen dan het aantal stemmen waarop het lid
recht heeft en welke staan vermeld op het stemformulier.
Vervolgens stellen de 9 kandidaat bestuursleden zich voor aan de leden van de vereniging en
wordt overgegaan tot de stemming. Nadat iedereen het stemformulier heeft ingeleverd bij de
secretaris wordt een pauze ingelast en kan het stembureau haar werk doen.
Na de pauze maakt de voorzitter de uitslag bekend. In totaal zijn 87 stembiljetten ingeleverd
en zijn er 2x 1754 stemmen uitgebracht.
De kandidaten Jan de Knecht en Ton Jonker worden met ruime meerderheid gekozen en
mogen zitting nemen achter de bestuurstafel. Vervolgens ontvangen ze de felicitaties van de
voorzitter en een applaus van de ledenvergadering.
Tevens bedankt de voorzitter de overige 7 kandidaten voor hun kandidaatstelling en roemt de
betrokkenheid van deze leden.
6. Begroting 2011-2012.
Op verzoek van de voorzitter wordt dit doorgeschoven naar de volgende ALV, zodat het
nieuwe bestuur zich hierover kan buigen. Dit wordt door de leden goedgekeurd.
7. Rondvraag.
Ton Jonker wordt verzocht om zijn motie toe te lichten. Hij geeft aan dat het eerlijk zou zijn
dat ieder lid 1 stem heeft, en dat niet de hoogte van de inleg bepalend mag zijn voor de
zeggenschap in de vereniging. Voor- en tegenstanders krijgen het woord en uit een peiling
blijkt dat een meerderheid de motie steunt. De nieuwe bestuur zal zich hierover buigen en
komt met een voorstel.
Tevens wordt een vraag gesteld over de invloed binnen de VvF indien de vereniging zal
worden beëindigd. Antwoord bestuur is dat dit momenteel niet aan de orde is en dat er vanuit
de STAK SsF een bestuurslid zitting neemt bij de VvF.

Ten slotte wordt het woord gegeven aan Remco Postuma die een epistel voorleest over zijn
ervaringen in de afgelopen 7 jaar.
8. Sluiting.
De voorzitter, die zijn werk uitstekend heeft gedaan deze avond (persoonlijke noot van de
secretaris) bedankt een ieder voor zijn en haar komst en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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