Verslag Feyenoord Supportersraad 8 mei 2019
CONCEPT
Aanwezig namens Feyenoord:
Jan de Jong (algemeen directeur)
Jan van Merwijk (directeur stadion)
Martin van Geel (technisch directeur)
Steven Burger (SLO/DLO)
Maarten Holstein (SLO)
Nathan Koster (SLO)
Aanwezig namens FSVDDF:
Eduard Cachet
Voorzitter: Frans Reichardt
Notulist: Leo van den End
Afwezig: Mark Koevermans ivm ziekte, Joris van Benthem ivm verblijf in het buitenland.
________________________________________________________________________________________
1: Opening
De club wordt bedankt voor het aanbieden van het buffet vooraf en de borrel na afloop van deze vergadering. De
voorzitter opent om 19:05 de vergadering

2: Vaststellen van de agenda
Met betrekking tot punt 7 komt de presentatie over de uitkomsten van de enquête te vervallen ivm afwezigheid
van Mark Koevermans. De club stelt voor om een extra sessie in te lassen nog dit seizoen. Jan de Jong stelt voor
om dit met de voltallige raad te doen maar laat dit besluit over aan Mark Koevermans aangezien hij leidend is in
deze.

3: Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen brief van Bjorn wordt besproken. De afwezigheid van Bjorn wordt betreurd. Frans ligt toe dat het
vaststellen van de agenda moeizaam verlopen is en er veel overleg tussen hem en Maarten heeft plaats
gevonden. Jan de Jong biedt zijn verontschuldigen aan voor het ontbreken van Mobiliteit op de agenda. Dit is niet
met opzet gebeurd. Jan geeft aan dat hij altijd beschikbaar is voor iedereen en hij en de rest van de directie met
de presentaties informatie wil geven op verzoek van de raad.
Vanuit de club is gevraagd of er interesse bestaat voor een themasessie Kameraadjes. Deze interesse is duidelijk
aanwezig vanuit de raad. Frans Reichardt komt hier nog op terug.
Vrijdag a.s. is er weer een SLO inloopavond. Ook leden van de raad zijn welkom in de legioenzaal.
Philip meldt dat er een klacht is binnengekomen dat er tijdens de vakantie geen open trainingen staan. Ook met
de nieuwe trainer Stam is volgens Jan de Jong gesproken over het aantal gesloten en open trainingen. In een
normale week zal 1 a 2 trainingen openbaar zijn. De discussie of dit voldoende is hebben we in het verleden ook
al eens gevoerd. Jan de Jong refereert aan het incident Berghuis/Van Beek. Dit is direct sterk uitvergroot. De
spelers voelen zich veiliger tijdens een besloten training. Jan de Jong merkt op dat Feyenoord meer open traint
dan welke andere club dan ook. Soms zijn er maar 30 toeschouwers aanwezig. Voor de open dag en de eerste
training wordt rekening gehouden met vakanties etc. Daarom zijn deze nu beide op zondag. De open dag
voorjaar was noodgedwongen en geen bewust beleid.
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4: Goedkeuring verslag 13-02-2019
Actiepunt 11 wordt Jan de Jong gewijzigd in Mark Koevermans. Jan de Jong geeft aan men bezig is om bij de
openbare trainingen sanitaire voorzieningen aan te kunnen bieden aan de bezoekers.
Medio juni wordt een afspraak ingepland met Lennard van Eijsden over ticketing in de breedste zin van het
woord. Input kan ingeleverd worden bij Frans en Leo.
De steward die de vlaggen van de bezoekers heeft tegengehouden is aangesproken. Hij heeft zich niet aan de
afspraken gehouden.
De opmerking over het parkeren van fietsen (pagina 5) is afgehandeld. Jan van Merwijk geeft aan dat er geen
enkele reden voor een stadionverbod is. De betreffende steward is hierop aangesproken.
Met aanvullingen wordt het verslag goedgekeurd

5: Verslag van ingelaste bijeenkomst Merchandising 4 april 2019
Carlo wordt bedankt voor het verslag. Dergelijke bijeenkomst is voor herhaling vatbaar. Met de verkregen uitleg is
goed te begrijpen waar de klachten vandaan komen. Diverse quick wins zijn besproken. Volgend seizoen worden
meer kleinschalige series gepland rondom belangrijke thema’s. De deelnemers aan bijeenkomst vonden het een
fijn gesprek. Jan de Jong geeft aan dat Feyenoord bezig is met een andere vervoerder dan DHL. De veiling van
stoeltjes uit de Kuip is nog steeds de bedoeling aldus Jan de Jong.

6: Actiepunten
Zie nieuwe actiepuntenlijst.
Martin van Geel verlaat de vergadering en bedankt iedereen voor de fijne samenwerking. Na 30 juni verlaat hij de
club.

7: Thema nieuw stadion/Feyenoord City
De eerste presentatie wordt gegeven door Jeroen Tamsma. Hij is ontwerpmanager van het definitief ontwerp. Hij
is verantwoordelijk voor de processen. Dmv de presentatie wil hij laten zien hoe onze eisen in het project zijn
meegenomen. Van de 2202 eisen heeft hij er 79,3% mee kunnen nemen in het ontwerp. Vanuit de FSVDF zijn
121 eisen ingediend. Deze zijn voor 93,4% meegenomen. De eis van een separate verblijfsruimte voor de
mindervalide supporters is komen te vervallen aangezien het gehele stadion miva toegankelijk zal worden.
Ook buiten het stadion zal zo veel mogelijk het Feyenoord-gevoel benadrukt worden. Zo min mogelijk hekken en
veel Feyenoord-uitingen.
Er komen veel grote, flexibele ruimtes in het stadion. Te gebruiken voor horeca etc. FSVDV heeft een reservering
voor 1 van de ruimtes. Ook voor opslag van de spullen voor de sfeeracties is voldoende ruimte beschikbaar.
De zichtlijnen zijn maximaal, ook voor de uitsupporters en de miva-plaatsen.
Het dak kan open en dicht. Jan van Merwijk geeft aan dat de insteek zal zijn dat het dak open is, behalve bij
extreem weer. Ook met open dak zit iedereen droog. Het uitvak en de zakelijke plekken zullen goed gescheiden
worden. In de plattegrond krijgt de Legioenzaal een goede plek.
De 2e presentatie wordt gehouden door David Gianotten van OMA en gaat over het voorlopige ontwerp van het
stadion.
David legt uit dat het nieuwe stadion een zogenaamd klasse 1 stadion gaat worden alsmede het grootste van
Nederland. Klasse 1 betekend dat het stadion voldoet aan de eisen om een finale CL te mogen organiseren.
Deze kans is echter 1 in de 20 jaar. Het betekend ook dat er meer interlands en concerten zullen gaan worden
georganiseerd in het stadion. Jan van Merwijk dat we maar 1 keer de kans krijgen om een nieuw stadion te gaan
realiseren en daarom meteen goed moeten doen conform de hoogste eisen. 63.000 plaatsen is groot maar zeker
rendabel. Deze capaciteit gaat veel evenementen trekken is de verwachting.
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De 3e presentatie is van Remco Gilbers van Stadion Feyenoord NV en gaat over het mobiliteitsplan. Remco geeft
aan dat met de gemeente een mobiliteitscontract is afgesloten. Dit behelst diverse maatregelen zoals
parkeeroverlast van de omgeving beperken. Jan de Jong legt uit dat ook straks iedereen nog steeds vrij is om
naar het stadion te komen zoals hij/zij zelf wil. Het zogenaamde mobiliteitsticket is een service die aangeboden
wordt, geen verplichting. Het mobiliteitscentrum is een samenwerking tussen Feyenoord, Gemeente Rotterdam
en de politie. Remco geeft nog aan dat een eventueel NS-station bij het stadion niet voor 2028 gerealiseerd zou
zijn.

8: Data overleg FSR en themasessies seizoen 2019/2020
In overleg met de club zullen deze data vastgesteld worden en gedeeld met de FSR.

9: Rondvraag
Bert verzoekt om minder en compactere sessies
Ellen vraagt aandacht voor de voorstelling Gelül XL op Varkenoord
Op de vraag van Philip geeft Jan de Jong aan dat bij de huidige businesscase het spelersbudget van 25 miljoen
gegarandeerd is.
Eduard geeft aan dat de kantine geopend is op Nieuw Varkenoord zodat de aanwezigen wat kunnen drinken. Dit
als antwoord op de vraag van Carlo.
Jan de Jong merkt tenslotte nog op dat het jammer is dat de sprekers van de presentaties weinig tijd hadden.
Er wordt afscheid genomen van Ellen, Jaap, Simon en Peter. Deze leden worden bedankt voor een lange en vele
inzet voor de Feyenoord Supporters Raad.

Om 22:10 sluit de voorzitter de vergadering.

Noot van de notulist:
Deze notulen zijn compacter van formaat dan gebruikelijk en veel later opgesteld. Door prive-omstandigheden
konden de notulen niet eerder gerealiseerd worden. Mijn excuses hiervoor
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