Jaarverslag FSV De Feijenoorder seizoen 2018 – 2019
Inleiding
Het doel van het jaarverslag is om aan de ALV verantwoording af te leggen over het door het bestuur
van FSV De Feijenoorder gevoerde beleid. Daarnaast is dit jaarverslag bedoeld om aan alle leden een
beeld te schetsen van de activiteiten die de vereniging in het seizoen 2018 – 2019 heeft uitgevoerd.

Organisatie
De FSV De Feijenoorder organisatie bestaat uit het bestuur met daaronder: het kantoor, de redactie
van de Hand in Hand, het sfeerteam, de Feyenoord Supportersraad en een cluster vrijwilligers dat
zich continu of op ad-hoc basis op allerlei wijze inzet voor de vereniging.
FSV De Feijenoorder bestuur
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden:
Remco Ravenhorst – Voorzitter
Koen Lauwen – Penningmeester
Marco Hoogers – Secretaris
Eduard Cachet – Algemeen bestuurslid
Susanne Mager – Algemeen bestuurslid
Gijs van Delft – Algemeen bestuurslid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die alleen een vergoeding ontvangen voor de door hen gemaakte
onkosten.
FSV De Feijenoorder Raad van Advies (RvA)
Rond de Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder gebeurt veel. De vereniging dient een
groot belang, moet professioneel worden geleid en de continuïteit moet worden geborgd. Het
bestuur is van mening dat door een raad samen te stellen met leden die expertise inbrengen op
allerlei vlakken bovenstaande gerealiseerd kan worden.
De RvA dient als klankbord voor de vereniging, het bestuur en de medewerkers en er wordt
meegedacht over de koers van de vereniging. De RvA brengt een advies uit op de ALV over nieuwe
bestuursleden, waarbij de aanwezige leden op de ALV beslissen wie zal toetreden tot het bestuur van
de vereniging.
De RvA is de afgelopen ALV ingesteld.
Het bestuur ervaart het als prettig een vraagbaak te hebben om over een aantal
bestuursaangelegenheden mee te kunnen sparren. Concreet heeft de RvA ons op diverse dossiers
geadviseerd waaronder de samenwerking met de club en het onderkomen van ons kantoor.
De Raad van Advies bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden:
• Ronald Kool
• Wim van Merkensteijn
• Benno Leeser

Kantoor
Het kantoor is het primaire aanspreekpunt voor supporters. Daarnaast worden tal van activiteiten
ondersteund en georganiseerd zoals bijvoorbeeld reizen naar uitwedstrijden. Ook de coördinatie van
vrijwilligers, het voeren van de ledenadministratie en het verzorgen van de financiële administratie
zijn taken die op het kantoor worden uitgevoerd.
Het kantoorpersoneel is in loondienst. De formatie bestaat uit 2,5 FTE.
De aansturing van het kantoor vanuit het bestuur geschiedt door Susanne Mager.
Vrijwilligers
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Denk hierbij aan het sfeerteam, de redactie en
de fotografen van ons supportersmagazine Hand in Hand, de reisbegeleiders, de beheerders van de
legioenzaal, de leden van de Feyenoord Supportersraad, mensen die in de stands hebben gestaan en
eenieder die we vergeten zijn. Al deze mensen hebben het afgelopen seizoen weer een grote
bijdrage geleverd aan de door FSV De Feijenoorder georganiseerde activiteiten.
Huisvesting
De Supportersvereniging is gehuisvest in een kantoorpand aan de Coen Moulijnweg te Rotterdam.
Het kantoor biedt voldoende ruimte voor de vaste medewerkers van FSV De Feijenoorder en wordt
daarnaast gebruikt als vergaderruimte.
De verhuurder heeft per 1 oktober 2019 de huur opgezegd. Het bestuur heeft zich het afgelopen
seizoen ingespannen om op dezelfde locatie te kunnen blijven zitten.
Leden
De vereniging kent vijf lidmaatschappen:
• Hoofdlidmaatschap (incl. Hand in Hand nummer 1 t/m 10 en special)
• 1908-Lidmaatschap (excl. Hand in Hand)
• Buitenlandlidmaatschap (incl. Hand in Hand nummer 1 t/m 10 en special)
• Jongerenlidmaatschap (incl. 2x Hand in Hand), bestemd voor jongeren tot en met de leeftijd van
18 jaar. De helft van dit lidmaatschap (€ 6,-), komt ten goede aan de Dirk Kuyt Foundation.
• Bedrijfslidmaatschap (incl. hoofdlidmaatschap voor vijf medewerkers)

Hoofdlidmaatschap
1908-Lidmaatschap
Buitenlandlidmaatschap
Jongeren lidmaatschap
Bedrijfslidmaatschap
Totaal

2017 - 2018
15099
1806
35
105
2
17045

2018 - 2019
14625
1794
27
140
2
16586

Het merendeel van de opzeggers geeft geen reden op. De meest genoemde redenen zijn de kosten
en het feit dat de desbetreffende ex leden de Hand in Hand niet lezen.
Relaties, waaronder supportersverenigingen van de andere BVO’s, contactpersonen en afdelingen
binnen Feyenoord, de fracties van de gemeenteraad, onze hostingpartner, ereleden, leden van
verdienste van FSV De Feijenoorder en het Sophia Kinderziekenhuis ontvangen ons magazine Hand in
Hand.

Supporterszaken
De vereniging heeft tot doel een positieve bijdrage te leveren aan de wedstrijdbeleving en wil daar
voor een goede relatie hebben en houden met alle, voor FSV De Feijenoorder, belangrijke
stakeholders, zoals Feyenoord Rotterdam (de BVO), gemeente Rotterdam, politieke partijen,
partijen, openbaar ministerie, KNVB, supportersverenigingen van andere clubs etc..
BVO overleg
Periodiek vindt tussen de club en vereniging overleg plaats. De frequentie is minimaal 4 keer per
seizoen. Bij dit overleg zijn de directie van Feyenoord, de directeur van Stadion Feijenoord en het
bestuur van FSV De Feijenoorder aanwezig.
Onderwerpen die zijn besproken: supporterszaken, Feyenoord City en supportersruimte in een
mogelijk nieuw stadion, input vanuit de Feyenoord Supportersraad, standpunt over kunstgras,
bezoeken van Europese wedstrijden (aantal toegangskaarten) en uitpubliek bij De Klassieker.
Feyenoord Supportersraad
Ook in het seizoen 2018/2019 heeft de Feyenoord Supportersraad (FSR) zich ingezet onder de
vleugels van de vereniging. De FSR heeft ten doel het op gang brengen en houden van een dialoog
tussen club en supporters in de breedste zin van het woord, waarbij club en supporters elkaar
gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen.
Peter en Simon hebben, dit seizoen voor het laatst, hun rol als link tussen FSV De Feijenoorder en de
FSR vervuld. Hun laatste actie namens de FSR is het vinden van adequate opvolgers. Philip Buitendijk
en Mark de Bokx hebben deze rol overgenomen per aanvang van het seizoen 2019-2020.
Feyenoord City
De plannen voor een nieuw stadion houden Feyenoordsupporters al geruime tijd bezig. Het verdeelt
ons als achterban. Vanuit de vereniging volgen we de ontwikkelingen van dichtbij, praten met
supporters, Feyenoord City, Feyenoord en stakeholders. De uitgangspunten van de vereniging rond
de plannen zijn daarbij gericht op het spelersbudget, de sfeer en beleving in het stadion en
normalisatie
De bijdrage aan het spelersbudget is voor ons van groot belang. Daarin zit voor Feyenoord de
meerwaarde. We willen dat de club er beter van wordt. Rotterdam en Feyenoord City garanderen de
€25 miljoen - die eerder is genoemd als minimale eis door Feyenoord (BVO) - niet. Dit werd door de
directie van het stadion tijdens de BALV op 17 juni bevestigd. Ook vanuit coalitiepartijen komen
geluiden dat, zoals het er nu voor staat, de gemeente geen €40 miljoen gaat investeren. Wij vinden
die €25 miljoen bijdrage aan het spelersbudget sowieso niet hoog genoeg. Zeker gezien de
investeringen met bijbehorende kosten, baten en risico’s die ervoor nodig zijn en het feit dat de
concurrentie niet wordt bijgehaald, laat staan ingehaald. De gemeenteraad wil de plannen nog
verder aanpassen. Deze aanpassingen vallen nadelig uit voor Feyenoord. Feyenoord dient aan de
uitgangspunten in het positionpaper te voldoen, maar wijzigingen daarbinnen komen niet ten goede
aan Feyenoord. Om deze redenen is FSV De Feijenoorder tegen dit stadionplan.

Bij Feyenoord City hebben we er vanaf dag één op aangedrongen om de unieke ring van betaalbare
plaatsen dicht op het veld te behouden. Tijdens de BALV van Stadion Feijenoord NV werd bevestigd
dat plekken langs het veld aan de lange zijdes veel duurder worden; tussen de €700 en €1000. Deze
prijsstijging sluit niet aan bij gesprekken die we eerder hebben gehad met projectorganisatie en club.
FSV De Feijenoorder heeft vanaf de eerste gesprekken rond Feyenoord City aangedrongen op
behoud van betaalbare kaarten rond het gehele veld. Dit om de unieke, fanatieke steun dicht op het
veld te behouden.
Mindervalide bijeenkomsten
Afgelopen seizoen hebben weer diverse zogenaamde "mindervalidenoverleggen" plaatsgevonden.
Deze overleggen staan onder leiding van de Disability Liaison Officer (DLO) van Feyenoord,
ondersteund door een medewerker van Service & Tickets. De vergaderingen worden goed bezocht
door de mindervalide supporters en hun begeleiders. Namens onze vereniging is Leo van den End
aanwezig en hij zorgt tevens voor de verslaglegging.
Op 20 november sprak een vertegenwoordiging van mindervalide supporters met de club over
supporterszaken die met name deze groep supporters aangaan. Zo is er een incident geweest op Z3
en wordt er geen of oneigenlijk gebruikgemaakt van voor mindervaliden en hun begeleiders
gereserveerde seizoenkaarten.
Op 20 februari sprak een vertegenwoordiging van mindervalide supporters met de club. Er is o.a.
gesproken over de kaartprijzen voor mindervaliden en begeleiders en de CAFE Week of Action 2019
van 2 tot 10 maart 2019. CAFE staat voor ‘Centre for Access to Football in Europe’ dat zich inzet voor
verbeterde toegankelijkheid van voetbalstadions voor mindervaliden.
Supporterscollectief Nederland
Het supporterscollectief Nederland behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland.
Het doel is dat elke supporter, van fanatiek tot iemand die incidenteel een wedstrijd bezoekt, het
voetbal kan beleven op de manier zoals hij/zij dat wil. Het supporterscollectief staat boven alle clubs
en zal zoveel mogelijk handelen uit naam van ‘de voetbalsupporter’.
Onze vereniging is één van de initiatiefnemers van het supporterscollectief en is vertegenwoordigt in
het bestuur van het collectief. Het collectief helpt bij het creëren van een beter supportersklimaat in
Nederland. Éen van de effecten is bijvoorbeeld dat verenigingen elkaar (nog) beter weten te vinden.
Omdat we geloven in nationale, maar ook internationale collectieven is FSV De Feijenoorder ook
aangesloten bij Football Supporters Europe.
Een mooi succes voor Supporterscollectief Nederland: na overleg met KNVB, Fox en de clubs is
overeenstemming bereikt over de prijs van kaarten voor uitwedstrijden. Dit heeft geresulteerd in een
landelijke afspraak dat een kaart voor een uitwedstrijd zonder combi vanaf nu maximaal €15 kost,
een kaart voor een uitwedstrijd met bus- of autocombi maximaal €9.
Supporterscollectief Nederland heeft de KNVB gevraagd om in het competitieschema vast te houden
aan het minimum van twee dagen rust tussen wedstrijden. Dit seizoen werden meerdere
eredivisiewedstrijden verplaatst om Europees spelende clubs meer rust te geven dan deze twee
dagen. Deze wijzigingen hadden echter grote nadelige gevolgen voor tegenstanders, andere clubs die
plaats moesten maken en supporters van alle clubs die hun duels kort van tevoren gewijzigd zagen.
Door vast te houden aan twee dagen rust, zijn veel minder verplaatsingen nodig vanwege (Europese)
bekerwedstrijden tijdens het seizoen.

Supporterscollectief Nederland kijkt terug op een memorabele derde editie van het
Supporterscongres. Zo’n tachtig supporters van verschillende clubs uit de eredivisie en eerste divisie
kwamen zaterdag 23 maart naar de KNVB Campus in Zeist voor gesprekken over onder meer
vuurwerk, speeltijden en de VAR.
FSV De Feijenoorder is voorstander van georganiseerd vuurwerk in voetbalstadions.
Zondagavond 20:00 uur als structurele speeltijd in de eredivisie is gelukkig op het allerlaatste
moment afgeschoten door gemeenten en politie. Ook Supporterscollectief Nederland was aanwezig
bij de KNVB-presentatie van het competitieprogramma 2019-2020 en liet zich in Zeist horen tegen dit
voor supporters zeer onwenselijke tijdstip.
Wel kunnen clubs op individuele basis kiezen voor dit tijdstip.
Johan Cruijff schaal
In aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal heeft FSV De Feijenoorder diverse
gesprekken gevoerd met de KNVB om meer kaarten beschikbaar te krijgen voor
Feyenoordsupporters. Aanvankelijk was dit aantal vastgesteld op 1.600. Uiteindelijk is het gelukt dit
te verhogen naar 5.000. FSV De Feijenoorder streeft ernaar de verplichte buscombi vanaf Rotterdam
die nu gold, in de toekomst te vervangen door busvervoer met opstapplaatsen in de regio. Of dat lukt
is de vraag; bij competitiewedstrijden tussen PSV en Feyenoord stond de burgemeester van
Eindhoven eerder veelal alleen vervoer per trein toe.
Laatste training voor de klassieker
In januari heeft Feyenoord besloten de laatste training voor de Klassieker in beslotenheid af te
werken. In gesprekken met de club heeft FSV De Feijenoorder zich sterk gemaakt voor een openbare
training waarbij plaats is voor vuurwerk. De behoefte hieraan onder supporters is groot en wij vinden
het een mooie manier om met elkaar toe te leven naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar.
Volgens ons kan dat op een verantwoorde manier en daar waren ook plannen voor. Uiteindelijk heeft
de club aangegeven dat die ruimte op dit moment niet wordt geboden. Andere clubs lijken wel een
oplossing te vinden voor een sfeervolle laatste training. Daarom blijven wij op zoek naar opties en
blijven we er bij de club voor pleiten dit ook bij Feyenoord mogelijk te maken.
Verplaatsen speelronden (einde seizoen 2018 / 2019) op korte termijn
Toen ons de signalen bereikten dat de KNVB (opnieuw) speeldata wilde wijzigen van wedstrijden van
Feyenoord, hebben wij de club gevraagd zich daartegen te verzetten. De verplaatsingen houden niet
of nauwelijks rekening met supporters. Supporters leven voor hun club en houden rekening met het
competitieschema bij het plannen van vakanties, werkzaamheden, sociale activiteiten en
evenementen rond wedstrijden. De belangen van het overgrote deel van de supporters worden niet
behartigd door een dergelijke aanpassing van de speelkalender. Bovendien kunnen aanpassingen
verder doorwerken in eventueel te spelen play-offs.

Activiteiten
Kameraadjes
De Juniorclub kameraadjes is een samenwerkingsverband tussen Feyenoord en FSV De Feijenoorder.
Op 24 maart vond het vijfde Kameraadjes Voetbalfeest in De Kuip plaats. Een dag waarop 15.000
kinderen genoten van veel activiteiten in en rondom het stadion. Zo kon je vragen stellen aan de
Feyenoord-spelers tijdens de kidspersconferentie, was er een speciale baby-fotoshoot met de spelers
en vonden er in de buitenring van het stadion verschillende activiteiten plaats.
FSV De Feijenoorder was hierbij aanwezig. De jonge Feijenoorders konden onder leiding van het
sfeerteam een eigen spandoek spuiten. De Feijenoorders waren erg creatief met de spuitbus en al
snel kwamen de meest mooie doeken voorbij. Uiteraard veelvuldig voorzien van de F van Feyenoord
en De Feijenoorder.
Een dankwoord gaat uit naar de vrijwilligers die de kinderen hebben begeleid.
Verder organiseerde de Kameraadjes ook de eerste stapjes in de Kuip: de mogelijkheid om de jongste
Feyenoord-supporters te fotograferen op het heilige grasveld.
Het is voor het eerst dat de Kameraadjes zelf een spandoek maakten (Feyenoord-FC Emmen, maart
2019). Maar zeker voor herhaling vatbaar.
Talkshow Gelül
Gelül is een talkshow over supporters, woeste liefde, vreugde, verdriet en onvoorwaardelijke
kameraadschap. Over opstellingen, wisselspelers en trainers wordt al genoeg geluld. Het is tijd
voor een talkshow over die éne onmisbare speler: de 12e man. Gelül brengt maandelijks een ode aan
die supporter.
Bekend en onbekend. Allemaal vertellen ze hun verhaal over die grote liefde die Feyenoord heet.
Kortom: het betere gelül over de enige echte club van Nederland.
De presentatie is in handen van Emile Roemer. Met medewerking van Gerda Lems, Chris Blok, Jan
Oudenaarden, Paul van Soest, DJ Bootsy Paul, Martin van Waardenberg en als speciale gast oudburgemeester Ivo Opstelten. Muzikaal omlijst door huisband De Happels.
De reeks was zo’n groot succes dat besloten werd om een 4-tal voorstellingen op Varkenoord te
geven, te weten Gelül XL. Met deze voorstellingen werd tevens afscheid genomen van het oude
Varkenoord, dat er na de verbouwing heel anders uit zal komen te zien.
De vereniging heeft onder meer geholpen met subsidies, vrijwilligers, en diverse materialen. Ook was
een vertegenwoordiging van de vereniging bij iedere voorstelling aanwezig.
Feyenoord 110 jaar
Eind juni 2018 wordt het plan gesmeed om op de jubileum dag van Feyenoord, 19 juli 2018, een plan
uit te voeren waar 500 supporters voor nodig zijn. Want Feyenoord bestaat 110 jaar.
Deze actie was een groot succes. Met het drievoudige aantal (+/- 1500 tot 2000 man) supporters
werd een lint gevormd vanaf het Afrikaanderplein (waar het allemaal begon) tot aan De Kuip.
Inclusief fakkels! Een schitterend gezicht.
Miniatuur gouden KNVB beker
Na het winnen van de gouden KNVB Beker in het seizoen 2017/2018 heeft FSV De Feijenoorder haar
leden een vergulden miniatuur van de gouden ‘dennenappel’ te koop aangeboden. Een uniek
aandenken aan een prachtig bekerseizoen.

Miniworld Rotterdam
Leden van FSVDF konden met korting naar Miniworld Rotterdam om aldaar de miniatuurversie van
de Kuip te bewonderen en om een stoeltje inclusief plaatsbewijs te claimen waarop dan een
poppetje geplaatst wordt. Ook is er een miniatuur versie van het mega spandoek te bewonderen.
Afscheidscadeau Gio & Robin
Op zondag 12 mei 2019 nam FSV De Feijenoorder in De Kuip afscheid van trainer Giovanni van
Bronckhorst en speler Robin van Persie. Na afloop van de wedstrijd tegen ADO Den Haag zette de
supportersvereniging beide Rotterdammers in het zonnetje. Uit handen van voorzitter Remco
Ravenhorst ontvingen Gio en Robin beiden een bronzen miniatuur van De Kuip.
Vrijwilligersborrel
Elk seizoen zetten honderden vrijwilligers zich in voor FSV De Feijenoorder. Of het nu gaat om het
begeleiden van onze wedstrijdmascottes, het schrijven van artikelen of het maken van foto’s voor
ons supportersmagazine Hand in Hand of het voorbereiden en uitvoeren van weer zo’n
spraakmakende sfeeractie: onze vrijwilligers staan vaak dag en nacht voor ons klaar.
Om deze Feijenoorders te bedanken voor hun inzet, organiseerden wij op vrijdag 24 mei een borrel
om het seizoen af te sluiten. Tientallen vrijwilligers kwamen bijeen in Hollywood Café De Kuip met
uitzicht op ons prachtige stadion. Met een drankje en veel gezelligheid blikten we terug op al het
werk dat in het voorbije seizoen is verricht.
Ook in het nieuwe seizoen hopen wij een beroep te doen op onze trouwe vrijwilligers.
Vernieuwde oude spelerstunnel
Foto’s van Piet Bouts (oud Feyenoord-fotograaf) sieren de wand van de oude spelerstunnel.
Deze expositie maakt deel uit van het Feyenoord Museum in De Kuip en is het resultaat van een
innige samenwerking tussen dat museum en FSV De Feijenoorder.
Het archief van Piet Bouts is na zijn overlijden in beheer gegeven aan de supportersvereniging.
FSVDF sinterklaasfeest
Op 28 november bezocht Sinterklaas met zijn pieten FSV De Feijenoorder. In de kantine van
sportclub Feyenoord brachten eerst de pieten het feestje goed op gang: er wordt gezongen en
gesprongen. Toen even later de Sint binnenkwam, ging het dak eraf. De goedheiligman kwam niet
met lege handen. Voor elk kind had hij een cadeau dat het feest compleet maakte. Sint heeft ons
beloofd ook volgend jaar weer langs te komen.
Professor Feyenoord Quiz
Op de traditionele ‘laatste vrijdag van november’ werd in de sfeervolle kantine op Varkenoord de
14e professor Feyenoord gehouden. Ruim 60 deelnemers hadden zich weer verzameld om de
professorencape en -baret in ontvangst te nemen. Frank Vijg presenteerde de show en Mike Obiku
reikte dit keer de prijzen uit.
Partyboot
Voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord-De Graafschap hebben we met 250 supporters door
Rotterdam gevaren onder het genot van Rotterdamse beats en een versnapering. Een geslaagde
middag, komend seizoen organiseren we dit opnieuw.

Overige evenementen
De vereniging heeft ook nog met succes de volgende evenementen gehouden:
• Bingo
• Feest in de Legioenzaal (samen met supporterszaken)
• Feestbus
• Groene Haas toernooi

Diversen
Maatschappelijke betrokkenheid
De vereniging wordt veelvuldig benaderd met verzoeken door (vrienden of kennissen van) ernstig
zieke supporters. In veel gevallen worden de verzoeken doorgestuurd naar de MVO-afdeling van
Feyenoord, omdat die daarop ingericht is en meer mogelijkheden heeft medewerking te verlenen.
Als het een kleine moeite is om een kaart te sturen namens de vereniging dan wordt dit gedaan. Per
geval wordt bekeken of wij er iets mee kunnen, waarbij we in geval van ernstig zieke leden extra ons
best doen iets te kunnen betekenen.
FSV De Feijenoorder is er voor alle Feyenoord-supporters en zoekt altijd verbinding met de achterban
van Feyenoord en ons achterland. We denken continu na hoe we onze positie in de maatschappij met Feyenoord als icoon - kunnen versterken.
Uitsupporters bij klassieker
De supportersvereniging heeft hier op uitnodiging van de club over meegesproken. Wij zijn die
gesprekken ingegaan vanuit het standpunt dat elke wedstrijd gespeeld moet worden met
uitsupporters, mits dat onder normale omstandigheden mogelijk is. Recente gebeurtenissen bij
wedstrijden tussen de onder 19 van beide clubs, waarbij familie van de tribune is gevlucht en de
wedstrijd is gestaakt, tonen aan dat het nog niet lukt de Klassieker onder normale omstandigheden
te organiseren.
Sfeer acties
Ook dit seizoen heeft ons sfeer team zich weer van haar beste kant laten zien. Een kleine greep uit de
vele acties:
• Herdenkingsdoek: Helaas zijn ons het afgelopen seizoen weer tientallen Feyenoorders ontvallen
wiens namen zijn bijgespoten op het indrukwekkende herdenkingsdoek
• Kameraadjes sfeerdoek (Feyenoord-FC Emmen)
Het is voor het eerst dat de Kameraadjes zelf een spandoek maakten. Maar zeker voor herhaling
vatbaar
• Voorafgaand aan de competitiewedstrijd Feyenoord-Ajax (6-2) trakteerde het sfeerteam van FSV
De Feijenoorder De Kuip op een adembenemend mooi sfeerdoek ‘Groeten uit Rotterdam’ met
een impressie van de Rotterdamse haven. De avond ervoor had het lot beide clubs ook aan
elkaar gekoppeld voor de halve finale van de KNVB Beker op woensdag 27 februari. Bij deze
wedstrijd was een doek te zien met de tekst Feyenoord Rotterdam, waarbij de letters waren
uitgeknipt. Een waanzinnig gezicht.
• Afscheidsdoek Gio en Robin (Feyenoord – ADO). Bij de laatste wedstrijd van het seizoen werd
uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Gio en Van Persie. Het doek met portretten van beiden
was een kunststuk op zich en werd met behulp van een aantal graffiti artiesten gerealiseerd.

Willem van Hanegem trofee
Wij feliciteren Jeroen, Nick en alle vrijwilligers van het sfeerteam van FSV De Feijenoorder met de
Willem van Hanegem Trofee. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich op enige
wijze een echte Feyenoorder heeft getoond. Dit is een prachtige erkenning voor de vele duizenden
uren werk, liefde en saamhorigheid die er door supporters in sfeerdoeken en andere sfeeracties
wordt gestoken. De Willem van Hanegem Trofee is in januari door Willem van Hanegem zelf
uitgereikt aan Nick en Jeroen.
Herdenking Coen Moulijn
FSV De Feijenoorder en Feyenoord hebben op vrijdag 4 januari tijdens een officiële herdenking op
indrukwekkende wijze stilgestaan bij Coen Moulijn, die exact acht jaar geleden op 73-jarige leeftijd
overleed.
Om 19.11 uur – een verwijzing naar het rugnummer van de legendarische linksbuiten – werd een
minuut stilte in acht genomen, waarbij onder meer delegaties van Feyenoord en FSV De Feijenoorder
en Adrie Moulijn, de weduwe van Coen, aanwezig waren.
Dirk Kuyt Foundation
FSV De Feijenoorder is een trotse Corporate Partner van de Dirk Kuyt Foundation.
Sinds 2016 is de stichting van Dirk Kuyt de corporate partner van FSV De Feijenoorder. Mede door
het partnerschap kan de Dirk Kuyt Foundation sportevenementen voor mensen met een beperking
ondersteunen door heel Nederland.
Samenwerkingsovereenkomst
Feyenoord en FSV De Feijenoorder hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Met deze stap onderschrijven beide partijen elkaar te willen ondersteunen en versterken, met begrip
voor elkaars -onafhankelijke- positie.
Feyenoord en FSV De Feijenoorder kennen een rijke historie met elkaar. In het verleden zijn tal van
afspraken gemaakt, maar die waren nauwelijks vastgelegd. De nieuwe overeenkomst, borgt
afspraken over de meest uiteenlopende (deel)onderwerpen. Daarnaast biedt de overeenkomst zowel
club als supportersvereniging de mogelijkheid om onderwerpen toe te voegen, te actualiseren en te
borgen.
Het tekenen van de overeenkomst heeft al direct een aantal voordelen voor leden van FSVDF,
waarvan de 3 meest in het oog springende hieronder zijn benoemd:
• Vaste afspraken over kaarten bij Europese uitwedstrijden;
• 10% korting voor leden van FSVDF in de fanshop;
• Financiële bijdrage voor een sfeer locatie
Feyenoord gaat FSV De Feijenoorder helpen bij het realiseren van sfeeracties in het stadion. De
laatste jaren is het voor de supportersvereniging vaak een flinke uitdaging geweest om een
geschikte spuitlocatie te vinden en te houden. In samenwerking met Feyenoord is het per direct
mogelijk voor langere tijd een overdekte en verwarmde locatie te huren waarop het sfeerteam
kan werken aan nog meer indrukwekkende sfeerdoeken. De supportersvereniging ziet de
medewerking van Feyenoord als blijk van waardering voor al het werk dat de
supportersvereniging en haar vrijwilligers steken in het opzetten van sfeeracties bij wedstrijden
van Feyenoord.

Special Gerard Meijer
Op maandag 8 april presenteerde FSV De Feijenoorder haar jaarlijkse special.
Na specials over Henk Schouten en Cor van der Gijp is de nieuwe special geheel gewijd aan oudverzorger Gerard Meijer, die de club 50 jaar trouw diende en 10 jaar geleden zijn handdoek aan de
wilgen hing. De special bevat bijzondere verhalen en niet eerder gepubliceerde foto’s van ome
Gerard en andere iconen uit onze clubgeschiedenis.
Na weken van interviewen, schrijven, foto’s maken en verzamelen kon op maandagavond 8 april het
eerste exemplaar van de special over Gerard Meijer aan de hoofdpersoon worden uitgereikt. Het
werd een onvergetelijke avond, want zelden zagen we zoveel Feyenoord-coryfeeën bijeen: spelers,
stafleden en bestuurders van wel drie generaties kwamen om ome Gerard te huldigen. Ja, dat is
eigenlijk niet zo vreemd als je vanaf 1959 tot aan de dag van vandaag actief bij die club bent.

