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1.
Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 20.48 en heet de aanwezige leden
welkom. Voorafgaand aan de vergadering is er door de vereniging een
meet en greet georganiseerd met Jens Toornstra die aanwezig was
namens de Dirk Kuyt Foundation.
Aanwezig namens het bestuur
 Wim van Merkensteijn (voorzitter)
 Eduard Cachet (secretaris)
 Remco Ravenhorst (algemeen bestuurslid)
 Dez Veth (algemeen bestuurslid)
Aanwezig namens het kantoor FSVDF
 Ayla Corvers
 Lennard Montizaan
Afwezig met kennisgeving
 Gijs van Delft (algemeen bestuurslid)
 Koen Lauwen (penningmeester)
In totaal zijn er 50 leden aanwezig op de ALV.
2.
Goedkeuren notulen ALV 7 december 2016
De heer Fortuin verzoekt in het verslag van vorig jaar een opmerking over
het onderkomen te verduidelijken. Het gaat erom dat duidelijk moet
worden dat de vergadering zich uitspreek voor een toekomstig
onderkomen in het stadion waar Feyenoord voetbalt en niet ergens
anders. Aan het verslag wordt toegevoegd: Zowel aanwezigen als bestuur
was het eens met de opmerking van de heer Fortuin.
Verder worden de notulen goedgekeurd.
3.
Mededelingen / ingekomen stukken
Geen

4.
Jaarverslag secretariaat
Aanvullingen vanuit bestuur met betrekking tot de ledenaantallen:
 Dat Feyenoord kampioen is geworden heeft geholpen bij de groei van
het aantal leden. Daarnaast zijn er meer evenementen en reizen
georganiseerd. Meer sfeeracties gedaan en zijn we beter zichtbaar op
social media. De meerwaarde om lid te worden van onze vereniging is
toegenomen en heeft sterk bijgedragen aan de groei van het aantal
leden.
 Er heeft een opschoning plaats gevonden in het aantal gratis leden, dit
zijn voornamelijk relaties van de vereniging waarvan is bekeken of het
nog wel zinvol is om ze een lidmaatschap voor niets aan te bieden
 In het verleden werden opzeggingen gedurende het seizoen direct mee
geteld, dit wordt nu niet meer gedaan omdat deze leden voor het hele
seizoen betaald hebben en ook het hele seizoen het magazine ‘Hand in
Hand’ (HiH) krijgen
Opmerkingen van de leden:
 Het FIFA toernooi ontbreekt
5.
Jaarrekening 2016 – 2017
De voorzitter maakt de opmerking dat Maikel van Pul (kantoor) de
vereniging op eigen verzoek heeft verlaten. Hij heeft in zijn eigen tijd, als
vrijwilliger, meegeholpen met de contributie inning. Dit is zeer
gewaardeerd door het bestuur. Helaas is Maikel vanwege ziekte niet
aanwezig en kan dan ook in de vergadering hiervoor niet worden bedankt.
Verder geeft de voorzitter uitleg over het negatieve resultaat van het
seizoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:
 Het tegenvallende resultaat van de buitenlandse reizen
 Onvoorziene uitgaven mbt het kampioenschap (met name de ringen
waarvan er te weinig verkocht zijn)
 Tegenvallende contributie inkomsten
 De Special die is gemaakt over Henk Schouten, deze is bijgesloten bij
de HiH
Leo van der Endt
 Waar komt de dertig duizend euro kosten buitenlandse reizen
vandaan?
o Dit is een onvoorziene kostenpost voor de buitenlandse
vliegreizen naar Europese wedstrijden. Wij hadden verwacht dat
we die uit zouden verkopen, maar dat is helaas niet gelukt,
daardoor liepen de kosten fors op in negatieve zin.
o Dit jaar is daar van geleerd, we bieden nu alleen reizen met
wedstrijdkaart aan. Met de reis naar Manchester City is dit
uitstekend gelukt.
o Er is een overeenkomst met de club gesloten zodat we bij een
reis altijd verzekerd zijn van kaarten. Daarnaast gaat de
verkoop via het officiële verkoop kanaal van Feyenoord.

6.
Verslag kascontrolecommissie en dechargeren
penningmeester en bestuur
De kascommissie heeft op 7 november op uitnodiging van de
penningmeester van de vereniging de boeken gecontroleerd. De
bevindingen van de commissie zijn:
 De boekhouding bevindt zich op hoog niveau
 Op vragen heeft de penningmeester duidelijke antwoorden gegeven
 De kascommissie verklaart geen onvolkomenheden te hebben
geconstateerd en verleend decharge aan het bestuur.
De kascommissie geeft als advies het budget voor sfeeracties te verhogen
naar €50.000 (ten koste van de reservering voor het nieuwe
onderkomen), want dit is een duidelijk uithangbord voor en van de
vereniging
De kascommissie wordt bedankt voor hun diensten.
De Voorzitter vraagt de aanwezigen op de vergadering het advies van de
Kascommissie te volgen en tevens decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid.
Middels applaus wordt decharge verleend door de aanwezigen leden.
7.
Verkiezing bestuur:
a.
Aftredend als algemeen bestuurslid en herkiesbaar de heer
Remco Ravenhorst
b.
Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als voorzitter de
heer Wim van Merkensteijn
c.
Verkiezing en benoeming Marco Hoogers als nieuw
bestuurslid en secretaris
De voorzitter geeft uitleg:
 De heer Wim van Merkensteijn moet al na 2 jaar zichzelf verkiesbaar
stellen omdat hij de termijn van de vorige voorzitter (na 1 jaar) heeft
overgenomen. Verder geeft hij aan dat dit zijn laatste jaar zal zijn als
bestuurslid van de vereniging. De vereniging moet op zoek naar
nieuwe voorzitter.
 De heer Eduard Cachet treedt af als secretaris maar blijft wel aan als
algemeen bestuurslid.
 De heer Marco Hoogers stelt zich kort voor aan de aanwezige leden.
Er word gestemd, hierbij zijn 35 geldige stemmen uitgebracht:
Wim van Merkensteijn: 34 voor 1 tegen, herkozen als voorzitter
Remco Ravenhorst: 35 voor 0 tegen, herkozen als algemeen bestuurslid
Marco Hoogers: 31 voor 4 tegen, gekozen als secretaris

8.
Vaststellen begroting 2017 – 2018
Bas Vos.
 Waarom is in de nieuwe begroting geen post opgenomen voor
Europese reizen?
o Het is de bedoeling dat dit budget neutraal gebeurt, zeker
gezien het leerpunt van de vorige reizen. Vandaar dat er dus
geen bedrag (positief of negatief) hoeft worden opgenomen.


Jan de Knecht geeft als advies om sfeeracties niet te boycotten of te
gebruiken voor protestacties. Dit is meer een oproep aan de
vrijwilligers die de sfeeracties organiseren. Advies aan het bestuur van
de vereniging:
o Blijven inzetten op sfeeracties
o Neem de reserveringskosten voor het onderkomen wat lager
o Verhoog het budget van de sfeeracties voor zover dat kan
o Gebruik maken van nieuwe directie situatie
o 1 groep vormen met Noordzijde want anders loopt eea bij je
weg
Algemeen Bestuurslid Remco Ravenhorst geeft als reactie dat de heer De
Knecht niet de meest recente Begroting heeft gezien. En dat een bedrag
bijna € 50.000 is opgenomen in de Begroting.


Loet vd Berg vraagt waarom de pot onvoorzien leeg is.
o De post onvoorzien is op een andere plek ondergebracht.
Daarnaast zijn de inkomsten op basis van het ledenaantal
conservatiever ingeschat waardoor we daar minder risico zien.

Leo van der Endt constateert dat er minder is begroot bij HiH.
o Dit komt door een nieuwe uitgever waardoor we een enorme
kostenbesparing hebben gerealiseerd. Daarnaast zijn ook de
reclame inkomsten al verdisconteerd in het budget bedrag. Er is
een besparing van 85.000 euro gerealiseerd.


Simon Voorbergen vindt de portokosten aan de hoge kant
o De voorzitter reageert, hoe hoger hoe beter, want dit zijn
portokosten voor de verzending van welkomstgeschenken voor
nieuwe leden. Verder zijn het kosten voor bijvoorbeeld nazenden
van de HiH en dat soort zaken.



Jan de Knecht wil weten hoe het met de huurconstructie zit. Hoe lang
blijft Aad st Nicolaas (verhuurder Plan@office) nog zitten?
o De huur is opgezegd.
o Feyenoord gaat/wil weg met kantoor en van de 1e verdieping
een hospitality ruimte maken
o Plan@Office komt daardoor in problemen. Wil onze ruimte
gebruiken. Er is contact geweest met het stadion of de
vereniging ruimte kan overnemen die vrijkomt daar de
Technische Staf van de club zal verhuizen naar een nieuwe
onderkomen. De club wil deze ruimtes blijven gebruiken en ze
komen dus niet vrij.

De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de Begroting
2017-2018.
De leden gaan akkoord.
9.
Verkiezing kascommissie
De penningmeester krijgt de opdracht om een nieuwe kascommissie
samen te stellen op basis van de leden die belangstelling hiervoor hebben
getoond:
Jan (alleen als Hennie ook weer mee doet)
Hennie
Leo van der Endt
Peter Welschen
Ronald Dumas
10. Rondvraag
Jan de Knecht geeft een aantal punten aan:
 Geschrokken van Frank Paauw en de opmerkingen over de zoon van
een bestuurslid. Het tart alle fatsoensnormen om te refereren aan de
‘zoon van’ een bestuurslid
o De voorzitter geeft aan dit uitermate onbehoorlijk en
stigmatiserend te vinden en heeft aangegeven dit te hebben
aangegeven bij de heer Paauw bij een ontmoeting in
Manchester.
 Communicatie. Er gebeuren best wel wat zaken die vervelend zijn,
zoals de arrestaties nav kampioensfeest en de ME bussen op uitermate
onhandige plekken bij Ajax. Daar hoort of leest men niets over vanuit
de vereniging. Terwijl dit wel wordt besproken. Advies:
o Actiever communiceren en actief afstand nemen
o Kaart onderwerpen en zaken direct aan, laat het dan weten ook
al zeg je inhoudelijk er niets over verder.
o Het bestuur onderschrijft dat dit een aandachtspunt is. Veel
zaken worden besproken maar kosten tijd. Zo is er over de ME
bussen pas weken na het incident een overleg, goede
communicatie schiet er wel eens bij in. Tegelijkertijd is het zo
dat supporters de vereniging van goede input kunnen voorzien.
Er zijn voorbeelden waar op sociale media commotie wordt
gemaakt en zelfs na herhaald verzoek input van supporters om
mee te nemen in overleg met de club uit blijft.
 Men mist de discussie met Feyenoord over het huidige stadion. Er zijn
nog genoeg verbeteringen door te voeren. Maar alles wordt iedere keer
vooruit geschoven
Acteer als vereniging richting het nu en niet alleen naar de
toekomstige mogelijkheden:
o Stadion dient met de tijd mee te gaan.
o Er dient naar huidige issues gekeken te worden zodat minder
valide plekken goed zijn. Zodat mensen normaal naar een toilet
kunnen. Zodat stadion met de tijd meegaat.
o Als het hier lukt, gaat het ook in een nieuw stadion lukken (los
van de vraag of dat stadion er komt).
o Remco Ravenhorst geeft aan dat het bestuur van de vereniging
ook zo optreedt. Voor wat betreft faciliteiten zijn, op aangeven
van een presentatie van Jan over verbeterpunten in De Kuip,



diverse overleggen geweest. Met club, stadion en
supportersraad. Het onderwerp mobiliteit staat op de radar en
wordt als eerstvolgende opgepakt.
Ondersteun de VASF meer in zaken rond het stadion. Trek meer samen
op in en rond het stadion.

Mike Geelhoed geeft als opmerking om niet altijd positief te zijn maar ook
kritisch naar Feyenoord toe. Bredere en eerlijke communicatie naar en
over supporters en de club.
Ed (Sunsfield): Feyenoord doet al drie jaar toezeggingen rond minder
valide vak. Wordt al jaren gevraagd om een vaste suppoost en dat
suppoosten niet daar gaan staan zodat ze het zicht op het veld
wegnemen. Als hier wat van wordt gezegd, dan komt de reactie ‘Ik heb
opdracht om hier te gaan staan’. Laat Feyenoord eens de toezeggingen
nakomen in plaats van de praatjes.
 Leo van der Endt neemt het op met Feyenoord in overleg met Ed.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.16.

