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Jaarverslag 2015 Vereniging Supporters Steunen Feyenoord.

Samenstelling bestuur.
De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:
Kees Lau
Voorzitter / overige geledingen
Mark van Beek
Secretaris / voorgedragen door Het Legioen
Loet van den Berg
Algemeen bestuurslid / voorgedragen door FSV
Ton Jonker
Algemeen bestuurslid / overige geledingen
vacature
voorgedragen door FSV en Het Legioen

Activiteiten 2015:
De SSF heeft voor de inbreng van het kapitaal samen met de BSF in de VVF en Feyenoord rechten op
belevingspakketten. Iedere thuiswedstrijd wordt een lid met partner uitgenodigd om de wedstrijd te
bezoeken. Voor het trainingskamp in de winter worden ook twee leden uitgenodigd. In het seizoen
2014 – 2015 waren deze rechten voorbehouden aan de leden van Supporters Steunen Feyenoord .
Ook dit seizoen 2015-2016 zijn het de leden van onze vereniging waar de belevingspakketten onder
worden verloot.
Het bestuur is in 2015 vijf keer bij elkaar geweest.
Er is enkele malen overleg geweest met de BVO Feyenoord ter oriëntatie op toekomstige acties, en
om geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen omtrent de trainingsaccommodatie.
Het bestuur heeft twee maal overlegd met een delegatie van De Feijenoorder en de FSV.
In het bestuursjaar heeft bestuurslid Ton Jonker kenbaar gemaakt het bestuur te willen verlaten. Om
in zijn vacature te voorzien heeft tijdens dit bestuursjaar Focko van der Goot meegedraaid in het
bestuur. Het bestuur draagt hem bindend voor als nieuw bestuurslid.
De vacature die is ontstaan doordat de FSV en het Legioen geen gezamenlijke kandidaat hebben
voorgesteld is niet opgevuld bij het uitblijven van een voordracht. Het bestuur stelt voor om dit
gezamenlijke lid te laten vervallen en een vrije voordracht voor deze functie voor te stellen. Het FSV
en Het legioen stemmen hiermee in. Na een statutenwijzigingen kunnen kandidaten voor deze
bestuurspost worden voorgesteld en gekozen in een te beleggen ALV.
In de ALV’s is conform de statuten de financiële inbreng in de SSF maatgevend voor de weging van de
stemmen. Het bestuur heeft de voorkeur om de wijze van stemmen te vereenvoudigen en ieder lid
van de vereniging 1 stem toe te kennen. De belevingspakketten blijven wel naar rato van de
financiële inbreng verloot. Het bestuur heeft hierover met de FSV en de VVF als
grootaandeelhouders overlegd en beide geledingen stemmen in met deze vereenvoudiging. Om dit
mogelijk te maken is een statutenwijziging vereist.
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Vrienden van Feyenoord.
Namens de vereniging Supporters Steunen Feyenoord en Bedrijven Steunen Feyenoord onze
secretaris aanwezig tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de Vrienden van Feyenoord.

Overige zaken.
In vertrouwen de leden hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,
Bestuur vereniging Supporters Steunen Feyenoord
November 2015

