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1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet de aanwezige leden welkom.
Aanwezig namens het bestuur:
• Remco Ravenhorst (voorzitter)
• Koen Lauwen (penningmeester)
• Marco Hoogers (secretaris)
• Eduard Cachet (algemeen bestuurslid)
• Gijs van Delft (algemeen bestuurslid)
• Susanne Mager (algemeen bestuurslid)
Aanwezig namens het kantoor FSVDF:
• Cher Ayla Corvers
• Valentijn Jehee
Afwezig met kennisgeving
• Lennard Montizaan
• Jeannette Floor
• Henk Schimmer
• Dini Schimmer
• Sjaak Oosterlee
• Jan de Knecht
• Mike Geelhoed
• Miranda Duvaloois - Geelhoed
• Peter Welschen
• Eric van der Spek
• Alwin van den Hoven
In totaal zijn er 30 leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering en 2 leden hebben
een machtiging afgegeven.
Daarnaast is ook Elly Fiere aanwezig ter ondersteuning van de administratieve
werkzaamheden voor en tijdens de vergadering,
2.

Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2018

Philip Buitendijk wilt graag een toelichting hebben op de Raad van Advies (RvA) en de
huisvesting. Dit komt aan bod bij het jaarverslag secretariaat.
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.
3.

Mededelingen/ingekomen stukken

Geen
4.

Jaarverslag secretariaat

Philip Buitendijk wilt wat meer uitleg over de rol van de RvA (hoe vaak is de RvA
samengekomen, wat waren de onderwerpen, hoe heeft de RvA geholpen).
De RvA is het afgelopen seizoen twee keer fysiek bij elkaar gekomen en heeft daarnaast via
meerdere kanalen (e-mail, app, telefonisch) regelmatig een rol gespeeld.
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Remco Ravenhorst geeft een korte uitleg over de rol van de raad bij het onderkomen. Onder
andere dat er duidelijk aangegeven is dat het essentieel is om alle afspraken zwart op wit te
krijgen. Ze hebben ons ondersteund bij de merchandising BV, de
samenwerkingsovereenkomst, de kantoororganisatie en het al dan niet gebruiken van het
logo van de club.
Tanny de Visser wilt weten of de RvA helpt met de relatie met de BVO.
Het bestuur legt uit dat de verhouding tot de BVO is verbeterd. De RvA speelt daar geen
actieve rol in.
Frans Schilthuizen wilt weten wat de stand is van de samenwerkingsovereenkomst.
De mantelovereenkomst is gereed. Er zijn momenteel drie deel overeenkomsten: voor
Europese reizen, financiering van onze sfeerlocatie en de 10% korting op de artikelen in de
fanshops.
Aan de ALV wordt benadrukt dat wij een onafhankelijke vereniging zijn en blijven, maar wel
zoeken we waar mogelijk de samenwerking met de club. In de mantel is vastgelegd dat wij
de officiële vereniging zijn. De samenwerking is voor onbepaalde tijd.
Philip Buitendijk wilt weten of het standpunt ten aanzien van Feyenoord City (FC) is
veranderd. Het antwoord daarop is: nee, dat is niet meer gewijzigd sinds we ons hebben
uitgesproken tegen het plan.
Vervolgens wilt hij weten hoe de club daar tegenover staat. Een deel van de directie heeft in
de krant gezegd hun lot te koppelen aan de plannen. Anderen binnen de club doen dat niet.
Richting de vereniging is er weinig gewijzigd.
Frans Schilthuizen vraagt of er nog informatieavonden komen omtrent FC.
Niet dat we nu weten maar dat zou best wel kunnen.
Frans wilt vervolgens weten of ze dan ook luisteren (bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit).
Dat blijft een heel gevoelig punt. Is het verstandig om een ontmoedigingsbeleid te voeren?
We proberen continu zaken op tafel te leggen, maar het is de vraag wat andere partijen
ermee doen. De vereniging stelt het mobiliteitsplan niet vast.
Bij oranje was het een dramatische ontvangst. Ook de uitstraling naar de KNVB was niet
zoals het hoort.
Remco Ravenhorst geeft aan het daar helemaal mee eens te zijn, maar dat dit niet iets is
voor deze vereniging.
Philip Buitendijk mist de laatste stand van zaken rondom FC in het verslag.
Dat klopt, deze ontwikkelingen zijn pas duidelijk geworden na de einddatum van het verslag
(30 juni) en komen dus in het jaarverslag van het volgende seizoen.
De prijzen dicht bij het veld zijn in onze ogen veel te hoog. Daarnaast zijn er ruimtes
meegenomen in het programma van eisen en ingetekend in het definitieve ontwerp die
gebruikt zou kunnen worden door de vereniging (zoals bijvoorbeeld een legioenzaal), maar
het is aan Feyenoord om deze ruimtes een definitieve bestemming te geven.
Leo van den End is namens de vereniging aanwezig bij de mindervaliden bijeenkomsten en
geeft aan dat er vanuit de club goed wordt meegedacht. Dit wordt door de aanwezigen op
deze bijeenkomsten als positief ervaren.
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Hans Fortuin mist een beschrijving van het goede werk van de vrijwilligers van Hand in Hand.
Hij wijst op de grote wisselingen in de redactie en dat deze ondanks deze wisselingen nog
steeds goed bezig is.
Daarnaast mist hij een stukje over de samenwerkingen die lopen vanuit de redactie van de
HiH met bijvoorbeeld de uitgever en vraagt of dat kan worden opgenomen komend jaar. Het
bestuur neemt dit advies ter harte en zegt dit toe. Hans Fortuin geeft aan dat de redactie erg
tevreden is over de samenwerkingen die lopen.
5.

Jaarrekening 2018 – 2019

De penningmeester geeft vooraf een toelichting:
FSV Merchandising BV
De BV is opgericht op 29 april 2015 met als doel onze merchandising activiteiten af te
scheiden van de vereniging. Dit was op zich een goed idee, maar alleen als er veel
merchandising wordt verkocht. Zoals jullie zullen zien is er vanaf de start tot en met 30 juni
2019 slechts een omzet geweest van €66.000.
Gedurende de vier jaren is er een verlies behaald van €7584. Het overgrote deel van dit
verlies is toe te schrijven aan de opstart-/oprichtingskosten en de kosten van de toenmalige
accountant.
Het verlies van de BV is overigens nu voor het eerst en in zijn geheel in de cijfers van de
vereniging verwerkt.
FSV De Feijenoorder
Het seizoen 2018-2019 is afgesloten met een positief resultaat van €1011.
Toelichtingen bij de kostenplaatsen:
Overhead: Het verschil tussen begroot en realisatie is te verklaren door het verlies van de
BV.
Bestuur: Als bestuur zijn wij het afgelopen seizoen heel druk bezig geweest met o.a. de
samenwerkingsovereenkomst, sfeerlocatie, FC, supporterscollectieven (en nog veel meer).
Hierdoor zijn de bestuurskosten hoger uitgevallen dan begroot.
Kantoor: Op kantoor zijn een aantal investeringen gedaan welke niet begroot waren, zoals
de vitrinekast en nieuwe bureaustoelen. Verder werd de verzuimverzekering duurder dan
begroot, alsmede de pensioenpremies. Ook door het afscheid van een personeelslid hebben
we uren moeten uitbetalen. Dit was uiteraard ook niet begroot.
Externe representatie/promotie: Zoals wellicht bekend hebben wij een fikse bijdrage
geleverd aan het opknappen van de oude spelerstunnel en deze voorzien van oude Piet
Bouts foto’s. Dit was niet begroot. De kosten waren €7500 welke zijn opgenomen bij
onvoorzien.
Evenementen: Geen opmerkingen
Ledenadministratie: We hadden hogere kosten op welkomstgeschenken dan begroot. Hier
zit een inhaling van afgelopen seizoenen in (voorraadtelling bij BV). Voorheen werden de
artikelen geboekt op de BV, echter werden de artikelen ook gebruikt als
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welkomstgeschenken voor de vereniging. Dit hebben we nu rechtgetrokken. Verder hadden
we iets lagere contributie inkomsten dan begroot en hebben we toch een ledencadeau
uitgegeven (autogeurtje).
Redactie: De losse verkoop van de Hand in Hand (HiH) was hoger dan begroot, mede door
de facturatie (inhaal) aan de club voor de verkoop van de HiH in de fanshops. Ook de
verzendkosten van de HiH waren lager dan begroot, omdat er minder HiH’s zijn verstuurd.
Sfeer: Vorig seizoen is de sfeervoorraad niet juist geteld. De voorraad lag over vele locaties
verspreid. Het gevolg was dat de voorraad te laag was gewaardeerd en dus te veel aan
kosten was opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd.
6.

Verslag kascontrolecommissie en dechargeren penningmeester en bestuur

De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
• Peter Welschen
• Ronald Dumas
• Eric van der Spek
• Leo van den End
Ronald Dumas spreekt namens de kascommissie. Hij verklaart dat de stukken wederom op
hoog niveau staan. Hij merkt op dat het bestuur het advies heeft opgevolgd om de
Merchandising BV mee te nemen bij de kascontrole.
De kascommissie verklaart geen onvolkomenheden te hebben aangetroffen en verleent
dechargering aan de penningmeester en het bestuur.
De kascommissie wordt bedankt voor hun diensten.
7.

Verkiezing bestuur

Aftredend als algemeen bestuurslid en herkiesbaar de heer Gijs van Delft
Aftredend als algemeen bestuurslid en herkiesbaar de heer Eduard Cachet
Stemming:
Gijs van Delft, vernieuwde termijn, alg. bestuurslid:
27 voor, 2 tegen
Eduard Cachet, vernieuwde termijn, alg. bestuurslid:
18 voor, 11 tegen
Hiermee zijn beide bestuursleden herkozen.
8.

Vaststellen begroting 2019–2020

De penningmeester geeft een toelichting:
Het groene Haas toernooi is wel begroot echter is de vraag of het nog wel doorgaat en zo ja,
in welke vorm. Er is voor de zekerheid wel geld voor gereserveerd.
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Het zogenaamde Feyenoord premie effect komt komend jaar vrij. Dit is niet begroot omdat
niet duidelijk is wat daar precies de uitkomst van is. De originele inleg was destijds 25.000
gulden.
Verder wordt er kort stilgestaan bij ClubCollect. De kosten hiervan zijn wat hoger dan het
oude boekhoudpakket, maar daar staat tegenover dat het kantoor hierdoor veel tijd
overhoudt en dus aan andere zaken kan werken. Daarnaast kunnen leden zelf hun gegevens
wijzigen.
Vanuit de leden komen de volgende vragen:
Frans Schilthuizen merkt op dat de post cadeau selectie dit jaar niet is opgenomen.
Dit klopt, dit was een reservering. Er staat nu €10.000 voor gereserveerd. De
kampioensringen hebben ons twee seizoenen geleden €18.000 gekost dus is besloten om
daar een reservering voor te maken. Er staat nu voldoende geld gereserveerd dus vandaar
dat er in deze begroting geen nieuwe reservering bij komt.
Philip Buitendijk en Wim van Merkensteijn verwachten een daling van het aantal leden en
willen weten of de kosten voor de medewerkers binnen de begroting blijven.
Het antwoord hierop is: ja.
Philip Buitendijk merkt op dat de partyboot een groot succes is.
Het bestuur onderkent dit en geeft aan dat de begroting daarom ook verhoogd is naar twee
keer per jaar.
Bij meerdere leden leidt de opbouw van de begroting tot verwarring. Deze opbouw wordt
volgend jaar aangepast.
De begroting is hierbij vastgesteld.
9.

Verkiezing kascommissie

De volgende kandidaten melden zich aan voor de kascommissie:
• Peter Welschen (niet aanwezig maar heeft zich wel opnieuw aangemeld)
• Ronald Dumas
• Eric van der Spek (niet aanwezig, wordt apart benaderd door de penningmeester)
• Leo van den End
10.

Rondvraag

Gijs van Delft en Remco Ravenhorst geven aan dat we nog steeds een bestuurder zoeken,
omdat er nog steeds veel uitdagingen liggen. Het huidige bestuur doet al heel veel en
kunnen de ondersteuning goed gebruiken. We gaan voor een kwalitatieve toevoeging
vandaar de uitgebreide uitvraag en toelichting. Onze intentie is om te blijven zoeken. De
bestuurders steken er in sommige weken zo’n 20 tot 30 uur per week in. De intentie is om
kantoor meer werk te laten overnemen van het bestuur.
Leo van den End merkt op dat het aantal aanwezige leden op de ALV steeds minder wordt.
Hij signaleert dat er zeer weinig FSR leden op de vergadering zijn, terwijl die wel een
ambassadeursrol zouden moeten hebben.
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Frans Schilthuizen merkt op dat de vrijdag misschien niet zo handig is qua dag. Volgend jaar
wordt daarom bij voorkeur weer gekozen voor een maandag.
Gijs van Delft vraagt om een minuut stilte voor de overleden Feijenoorders. Ook wordt
gevraagd om hiervan volgend jaar een vast agendapunt te maken.
11.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
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