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1.

Opening

Om 19:34 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
2.

Ingekomen mededelingen

Het laatste verslag is gepubliceerd op internet. Dit is vervolgens gedeeld op Social Media, inclusief
namen. Dit wordt gezien als onwenselijk. Er is – in samenspraak met de Club – besloten om de

verslagen te blijven publiceren, maar om namen eruit te laten. Voortaan zal in de verslagen “Club”,
“Supportersvereniging” of “Raadslid” worden gehanteerd.
Verder is notulist Jeannette Floor op vakantie, Wouter van Yperen neemt haar taken op zich deze
vergadering.
Tot slot heeft nog niet iedereen een foto van zichzelf ingeleverd, voorzien van een korte introductie.
De voorzitter verzoekt iedereen dat alsnog te doen. En dit in te leveren bij de Supportersvereniging.
Hiermee kan de website worden aangevuld en weet de buitenwacht wie er in de raad zitten.
3.

Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld zonder opmerkingen.
4.

Introductie nieuwe raadsleden

Naar aanleiding van de vrijgekomen plekken in de raad heeft de Supportersvereniging een oproep
geplaatst. Hierop hebben tientallen supporters gereageerd. Vervolgens is er een avond georganiseerd
waarin een deel van de aanmelders zichzelf kon presenteren. De selectie van de avond is gebaseerd
op de profielschets, welke met de Club is vastgesteld. Uiteindelijk zijn er acht nieuwe raadsleden
verkozen.
Alle nieuwe raadsleden stellen zichzelf kort voor.
5.

Geagendeerde onderwerpen

5a)

2e elftal van Feyenoord. Wat is de strategie?

Een Raadslid vraagt de Club naar de strategie van het tweede elftal. De Club legt uit: Drie jaar
geleden was er voor het eerst het moment om in te stromen in de Jupiler League. Ajax, PSV en FC
Twente deden dit. Wij niet. Accommodatie technisch kon dit niet. Financieel was dit ook lastig voor
Feyenoord. De kosten zijn ongeveer een miljoen per jaar. Feyenoord heeft 36 Contractspelers. Ajax
en PSV hebben er zo’n 70.
Op dit moment kun je niet instromen. Feyenoord wilde het tweede elftal wel op niveau laten spelen.
Toen is met zestien Clubs besloten om een reserve competitie te starten. Het volgende moment om in
te stromen in de JL is in seizoen ‘18-‘19. Wellicht is dat de tweede divisie.
Maar nog altijd heeft Feyenoord een aantal bezwaren en vragen. De vraag is wat het rendement is
van deelname. Het gaat uiteindelijk om doorstroming van talent naar het eerste elftal. Bij de andere
clubs valt dit tegen. Bij Ajax is er in de afgelopen jaren één speler doorgestroomd, bij PSV idem dito.
Bij Feyenoord waren dat er in die periode meer. Feyenoord is derhalve nog niet overtuigd en het kost
nog altijd een miljoen per jaar.
De accommodatie is het derde argument. Al komt hier de komende jaren met het nieuwe complex wel
een oplossing voor.
Alleen als meerdere clubs deel gaan nemen, dan zal Feyenoord wel moeten. Eigenlijk loopt de
discussie al 22 jaar hoe de tweede elftallen zo goed mogelijk te organiseren. Plus, ze zijn op maandag
nu inzetbaar nadat ze niet of kort zijn ingevallen in het eerste elftal.
Een Raadslid vraagt hoe inspirerend de huidige competitie is. De Club vraagt zich af of de JL veel
inspirerende is gezien de lage aantallen toeschouwers.
b)

Aanvangstijdstip Kameraadjeswedstrijd

De wedstrijd tegen Dordrecht vindt plaats in de avonduren. Hiervoor zijn ook kameraadjes
uitgenodigd. De zoon van het Raadslid die het punt aandraagt is drie jaar oud. Dit is geen ideale tijd
om kinderen mee te nemen naar het stadion.
De Club reageert: De andere kameraadjeswedstrijden vonden wel op normale tijden plaats. Dit is
inderdaad niet ideaal. Maar er komt het nodige bij kijken. Zo gaat de planning in overleg met

technische staf. We hebben eerder een oefenwedstrijd gedaan aan het einde van de winterstop. Nu
was dat niet mogelijk door het trainingskamp.
Nu was het niet te plaatsen in een weekend. Dat is nu dus helaas niet gelukt. Maar doorgaans
trachten we de benefietswedstrijd overdag te plannen. Een Raadslid vraagt of het niet eerder had
kunnen beginnen. De Club geeft aan dat dit niet mogelijk was vanwege de voorwedstrijd en de
vergunning verstrekking.
c)

Vitesse – Feyenoord (KNVB beker). Gebeurtenissen rond deze wedstrijd

Een Raadslid brengt het punt aan, omdat Feyenoordsupporters zittend buiten het uitvak hardhandig
van de tribunes werden gehaald. Zijn vraag: waarom kan dit? Ook bij de Supportersvereniging zijn
dergelijke signalen binnengekomen. De Club blijkt het specifieke voorbeeld van dichtbij te hebben
meegemaakt. Toevallig is Feyenoord in Arnhem geweest voor de voorbespreking voor de komende
uitwedstrijd. Feyenoord heeft zich verbaasd over de bejegening. Dat is daar ook overgebracht. Er zijn
overigens wel degelijk wat problemen in het stadion geweest. Vitesse heeft ook problemen gezien in
de wijze waarop Feyenoordsupporters werden ontvangen en heeft beterschap beloofd.
Een Raadslid geeft het voorbeeld van een team dat zeer agressief te werk ging.
Een ander Raadslid bevestigt de agressieve houding. De Club geeft aan weinig mogelijkheden te
hebben om het uitvak te vergroten en hun bejegening te veranderen. Feyenoord staat op het
standpunt dat supporters die zich al gast gedragen ook als gast behandeld dienen te worden,
ongeacht waar zij zich in het stadion bevinden. De Club geeft bovendien aan dat er een
vooronderzoek loopt over zitten op de lexaanwanden en het afsteken van vuurwerk.
In het interlandweekend eind maart is er een bijeenkomst van het supporterscollectief. De
Supportersvereniging zal het probleem ook aankaarten bij de Supportersvereniging van Vitesse.
d)

Update van het sfeerteam

Er zijn een paar mooie sfeeracties geweest. Er staat ook nog genoeg op de planning. Momenteel is
het thema het lied: Feyenoord we houden van die Club. Doek voor de komende wedstrijd is ook
alweer klaar. Hulp is altijd welkom. Supporters kunnen zich altijd melden bij de vereniging via
info@defeijenoorder.nl. Er worden complimenten gegeven voor de acties van de laatste tijd.
e)

Competitieopzet. Wat wil de Club?

Er zijn diverse plannen gelanceerd om te komen tot een nieuwe opzet van de nationale competitie. De
vraag luidt welke voorkeur de Club heeft en of er daadwerkelijk gekozen zal worden voor een van de
plannen, omdat de grote clubs niet altijd op een lijn liggen met de kleine clubs. De Club reageert:
Nederland glijdt sportief af. Financieel is het gat al onoverbrugbaar. Het is van belang de spanning te
verhogen en hetzelfde geldt voor de weerstand voor spelers. Er wordt gekeken of een andere
competitieopzet daarbij kan helpen. Dat kan met een opzet waarbij je teruggaat in het aantal clubs en
de grote clubs elkaar vaker treffen. Belgische clubs zitten nog steeds in de EL. Zij hebben zes jaar
geleden een nieuw systeem ingevoerd. Er liggen nog zes varianten waarover gesproken wordt. De
Club geeft uitleg over de verschillende varianten. Vijftien van de achttien Clubs moeten instemmen
met een voorstel om het daadwerkelijk in te kunnen voeren. Alle clubs hebben één stem. De Club is
pessimistisch over die kansen, omdat de grote en kleine clubs inderdaad anders tegen de toekomst
aankijken.
Een van de raadsleden geeft aan geen voorstander te zijn van play-offs, zeker kijkend naar de historie
van Feyenoord in de play-offs.
Een ander Raadslid vraagt of het nog een bespreekpunt is dat alle ondergronden gelijk zijn? De Club
antwoordt dat de kleine clubs daar om financiële redenen voor gekozen hebben en willen daar geld
voor terug zien. De Club onderschrijft de nadelen van kunstgras. Richting de zomer moet er meer
duidelijkheid zijn over de toekomst. Feyenoord wil in ieder geval graag een kleinere competitie.

Een Raadslid vraagt waarom Feyenoord zo laat instroomt in het bekertoernooi. De Club antwoordt dat
dit komt omdat er ook Europese voorrondes zijn. Er zit een limiet aan het aantal te spelen wedstrijden
in die periode.
f)

Seizoenkaart verlengen zonder Feyenoord Magazine

Een Raadslid vraagt of het mogelijk is om de seizoenkaart te verlengen, maar daarbij geen Feyenoord
Magazine meer te ontvangen. Is dit mogelijk? De Club geeft aan dat er de mogelijkheid is tot een opt
out. Een Raadslid kon het vinkje niet vinden. Een Raadslid merkt op dat alle gezinsleden een
seizoenkaart hebben en allen op het woonadres een magazine ontvangen. De Club erkent het
probleem en geeft aan dat een oplossing meer dan gewenst is maar dat het momentele technisch nog
niet mogelijk is. Een ander Raadslid geeft aan dat er bij verlenging van de seizoenkaart geen opt-out
is. De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om invloed uit te oefenen op de inhoud? De Club
antwoordt: Nee, er is in het verleden geprobeerd om een combiblad te maken met de Hand in Hand.
Maar de Supportersvereniging had de onafhankelijkheid van het blad hoog in het vaandel staan en er
kwam geen overeenstemming.
g)

FIFA toernooi Supportersvereniging

Een Raadslid vraagt of Quinten X niet kan meedoen aan het Fifa toernooi van de
Supportersvereniging? De Club vertelt: er is in korte tijd een competitie opgestart. Quinten was top 4
in Nederland. Er is een officiële samenwerking met Quinten, er is geen sprake van een dienstverband.
Een Raadslid vraagt: wordt er al geld mee verdiend? De Club geeft aan dat hier in deze fase nog
geen sprake van is.
De Supportersvereniging geeft aan meer evenementen samen met de Club te willen organiseren om
aanzuiging op een evenement te vergroten. Dat kan bij een Fifa toernooi zijn.
h)

80 jaar De Kuip

Een Raadslid vraagt of er een campagne komt voor het 80-jarige bestaan van De Kuip, aan gezien
het wel enigszins plaatsvindt via Social Media. De Club zal dit even moeten checken bij de directie
van het stadion, maar het wordt geen groots programma.
Een Raadslid vertelt dat er bij de 75 jarige Kuip een grote sfeeractie was. De vertegenwoordiger vanuit
de sfeergroep geeft aan dat ze nu zitten in een reeks van andere acties. Maar wellicht kunnen ze er
nog iets mee. Timing is niet zo gunstig ook. Wellicht wordt dit wel gedaan over twintig jaar als het
stadion gerenoveerd is.
i)

Maatregelen Europese uitwedstrijden

Een Raadslid vraagt of de maatregelen bij Europese wedstrijden al zijn geëvalueerd. De Club is
hierover in gesprek met de Supportersvereniging. Er volgt nog een evaluatie over dit seizoen. De
conclusies zullen worden gedeeld met de raad, belooft de vereniging.
Een Raadslid geeft aan dat de prijsstelling van seizoenkaarten nogal ongunstig leek ten opzichte van
e
dit seizoen. De Club geeft aan dat vorig jaar er 1/20 van de prijs afging voor de Europese wedstrijd
en twee van de drie wedstrijden zijn in de hoogste prijscategorie geplaatst.
Een Raadslid vraagt: is er al een keuze gemaakt of er een passe-partout wordt afgedwongen? De
Club geeft aan dat dit afhangt van de tegenstanders. En het was ook een onderdeel van de risico
inschatting. Losse verkoop is niet altijd wenselijk.
De Supportersvereniging zal met de leden van de FSR de Europese (uit)wedstrijden evalueren. De
club is momenteel bezig met een eigen interne evaluatie. Beide evaluaties (van club en
supportersvereniging) worden op 22 mei besproken tijden het overleg tussen de directie en het
bestuur van de Supportersvereniging (zo is onlangs tussen de Supportersvereniging en de club
afgesproken).

De Supportersvereniging zal een sessie organiseren over een evaluatie van de maatregelen, waarvan
de input zal worden meegenomen naar de Club (Actiepunt 1)
Rondvraag
Een Raadslid vraagt of supporters om andere plaatsen hebben gevraagd naar aanleiding van de
railseats. De Club geeft aan dat het aantal telefoontjes daarover te verwaarlozen is.
Een Raadslid vraagt naar de status van de zoektocht naar een shirtsponsor. De Club geeft aan dat
het nog geen medio april is, daarmee doelend op een moment dat ze het afgerond willen hebben. Het
is een lange en uitdagende zoektocht. We zijn er druk mee bezig.
Een ander Raadslid vraagt of er komend seizoen weer voorwedstrijden zijn? De Club legt uit dat er in
de wintermaanden sowieso geen voorwedstrijden worden gehouden i.v.m. de kwaliteit van het veld. Er
zijn nu wel meer lampen op het veld. Dit zorgt voor een verbeterde kwaliteit van het gras. De club
hoopt hiermee de kwaliteit van 95% naar 99% te verhogen. Er wordt eerst gemonitord hoe het gaat
met de graskwaliteit. De evaluatie zal uitwijzen of intensiever gebruik (voorwedstrijd?) van het veld
gewenst is.
Een Raadslid vraagt waarom er niet regelmatig KTO’s worden gehouden? De Arena publiceert de
klanttevredenheid op internet. De Club zegt dat ze dat doen onder sponsors. En ook onder
supporters, dat gebeurt middels het KNVB fan onderzoek.
Een volgend Raadslid vraagt of de openingswedstrijd in de voorbereiding een meer aansprekende
tegenstander kan zijn. Helaas geeft de gemeente geen toestemming voor het uitnodigen van Engelse,
Belgische, Turkse en Duitse Clubs. We vragen er wel ieder jaar om.
Volgende vraag: B&W staat achter Feyenoord City. Wanneer volgt de gemeenteraad? Antwoord: 20
april staat de beslissing hierover gepland.
Zet Feyenoord voor komend seizoen in op vrouwenvoetbal? De Club antwoordt: Nee. Er zijn
momenteel geen plannen.
Nog een vraag over het nieuwe of vernieuwde stadion: Komen er leden van de Feyenoord directie
naar het debat in Arminius. Feyenoord geeft aan dat het hier zeker aanwezig zal zijn. Vanuit de
Stuurgroep / Feyenoord zal er iemand aanwezig zijn.
Op internet staan wat ideeën over het volgen van uitwedstijden op een groot scherm uitwedstrijden. Is
dat waar? De Club geeft aan dat ze intern kijken naar de mogelijkheden en timing. Als de resultaten
zich doorzetten, dan zouden we die (bij toestemming gemeente) bij de wedstrijd tegen Excelsior
wellicht kunnen inzetten. Ook naar de kosten wordt nog gekeken.
Onder de eerste ring bevinden zich de nieuwe kindervakken. Wat zijn de overwegingen geweest om
ze naast en onder het uitvak te plaatsen? Dat is wellicht wat intimiderender dan wenselijk is. De Club
legt uit dat hier met de Supportersvereniging naar is gekeken. Er zijn nauwelijks problemen met
uitsupporters. Standaard hangt aan de tweede ring een spatscherm constructie. Bij overlast van
uitsupporters kan de club ervoor kiezen om bij de volgende ontmoeting ook netten aan de voorzijde te
hangen. Ook zijn het de enige vakken met een vrije verkoop. Vak P gaat verdwijnen als Kindervak
middels een uitsterfconstructie.
Een Raadslid complimenteert de Club naar aanleiding van de ingebruikname van het twitteraccount
@VraagFeyenoord.
Op sommige horecapunten is het personeel vervangen. Maar dit is duidelijk geen verbetering. Het
probleem speelt op Oranje en Geel. Ze zijn niet vriendelijk. De Club geeft aan dat het wordt
opgenomen met het stadion.
Dan een vervolgvraag: Parkeerplaats P6 gaat vervallen, deze wordt verplaatst naar de Veranda. Dat
scheelt enorm veel tijd bij het uitrijden in negatieve zin. De Club legt uit: Het parkeerprobleem is
onderwerp van gesprek met de gemeente. Aangezien een deel van P6 door de gemeente is

aangewezen voor het parkeren van vrachtwagens met als gevolg een lagere capaciteit op P6. Men
tracht ernaar meer plekken te krijgen. Alle wedstrijden zijn uitverkocht. Dat speelt ook mee. De Club
was genoodzaakt om een deel van de abonnementhouders te verplaatsen.
Zou de FSR meegenomen kunnen worden in de keuze van nieuwe kledinglijn? Club reageert: Nee,
daar is geen sprake van. Want we willen de nieuwe lijn wel geheim houden. Overigens, bij het uit
tenue krijgen we drie of vier opties om uit te kiezen. Dus de invloed is sowieso beperkt.
Om 21:24 voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen.
Actiepunten:
AP 1: sessie organiseren door de Supportersvereniging met de leden van FSR om maatregelingen
Europese wedstrijden te evalueren

