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Notulen Algemene Ledenvergadering 14 januari 2017.
Aanwezig: Bestuur SSF en 15 leden.
1. Welkom door de Voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt kort uit wat de bedoeling is
van vanavond en voegt de herverkiezing van K. Lau toe aan punt 9 van de agenda.
Tevens geeft de voorzitter een toelichting op het nieuwe stemrecht sinds de statutenwijziging:
one men, one vote. Tevens wordt door de voorzitter aangegeven dat er een bestuurslid is op
bindende voordracht namens de FSV, idem vanuit Stichting het Legioen en drie vanuit de leden.
De voorzitter heeft aangegeven dat er zich drie kandidaten hebben aangemeld voor de vacante
positie in het bestuur.
2. Mededelingen / ingekomen stukken.
Er zijn geen nadere mededelingen. Wel is het verslag van de Commissie van Onderzoek
binnengekomen.
3. Verslag ALV 16-12-2015.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen van 16 december 2015. Deze worden
goedgekeurd door de ALV.
4. Jaarverslag 2016 / 2016.
Het voorlopig jaarverslag over 2015/2016 wordt door de voorzitter doorgenomen en
goedgekeurd door de ALV.
5. Financieel verslag 2015/2016.
De voorzitter geeft aan dat hij een brief heeft ontvangen van de Commissie van Onderzoek van
de resultatenrekening en balans per 30 juni 2016. Inkomsten worden gegenereerd door enkele
stortingen en rente. Daartegenover staan kosten, waaronder bankkosten en Sportclub
Feyenoord (ALV).
Het bestuur stelt voor om de schuld aan Feyenoord, welke op de balans staat, af te lossen met
behulp van de ontvangen dividend. Dit wordt akkoord bevonden door de ALV.
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Mochten er activiteiten worden ontplooid voor een tweede supportersactie, dan zal deze
worden begroot en opgenomen in de begroting voor 2016/2017. Het bestuur is schriftelijk
gedechargeerd door de CvO.
6. Voordracht en benoeming Commissie van Onderzoek.
De leden van de CvO zijn helaas niet aanwezig. Beide heren hebben aangegeven ook volgend jaar
de commissie te willen vormen, waarmee de ALV instemt.
7. Begroting 2016/2017.
Begroting 2016/20176: die is niet opgesteld. Er gebeurt niets of nauwelijks iets en hangt alles af
van een mogelijke tweede actie. Zodra die wordt ondernomen zullen de leden bij elkaar worden
geroepen en zal een begroting worden gepresenteerd.
8. Verkiezing nieuw bestuurslid.
Tweede leden hebben zich aangemeld, Richard halters en Fred Hesselman. Beide heren stellen
zich voor aan de ALV en er wordt een commissie gevormd die de stemmen gaat tellen.
De uitslag, Fred 11 stemmen en Richard 9 stemmen. Hiermee is Fred toegetreden tot het
bestuur, krijgt applaus van de aanwezige leden en wordt welkom geheten door de voorzitter.
9. Herbenoeming.
Zowel Kees als Mark van Beek (namens St.Legioen) zijn herbenoembaar en worden zonder
bezwaren voor een nieuwe termijn van drie jaar herbenoemd door de ALV.
10. Rondvraag.
H. Fortuin: wanneer wordt jeugdopleiding Hillesluis opgeleverd?
Antwoord voorzitter: Hillesluis na de zomer van 2017, Jeugdopleiding zomer 2018.
De voorzitter eindigt de vergadering en wenst alle leden nog een fijne avond.
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