Jaarverslag FSV De Feijenoorder seizoen 2019–2020
Inleiding
Het doel van het jaarverslag is om aan de Algemene Ledenvergadering 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
2019–2020 heeft uitgevoerd.
Het jaarverslag behandelt de periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2020.

Organisatie
De FSV De Feijenoorder organisatie bestaat uit het bestuur met daaronder: het kantoor, de redactie
van ‘Hand in Hand’, het sfeerteam, de Feyenoord Supportersraad, de Legioenzaal 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 supportersvereniging 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 Raad van Advies bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden:
• Ronald Kool
• Wim van Merkensteijn
• Benno Leeser
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Kantoor
Het kantoor is het primaire aanspreekpunt voor supporters. Daarnaast worden tal van activiteiten
ondersteund en georganiseerd vanuit ons kantoor, zoals bijvoorbeeld reizen naar Europese
uitwedstrijden. Ook de coördinatie van vrijwilligers, het voeren van de ledenadministratie, het
coördineren van de website en de social media kanalen, marketing, het realiseren en uitwerken van
ledenvoordeel, overleg met supporterszaken van de club, contact met andere
supportersverenigingen, contact met de uitgever van ons supportersmagazine ‘‘Hand in Hand’’, de
organisatie van evenementen en verzorgen van de financiële administratie worden door het kantoor
uitgevoerd.
Het kantoorpersoneel is in loondienst. De formatie bestaat uit 3 FTE.
De aansturing van het kantoor vanuit het bestuur geschiedt door Susanne Mager.
Tijdens het seizoen heeft de vereniging een stagiaire officemanagement begeleid. Vanwege de
corona uitbraak heeft zij haar stage niet kunnen afmaken.
Vrijwilligers
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Denk hierbij aan het sfeerteam, de Professor
Feyenoord organisatie, 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 tijdens events als Kameraadjes voetbalfeest en de Open
Dag van Feyenoord, en eenieder die ons op nog andere manieren hebben geholpen. 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 53 te Rotterdam.
Het kantoor biedt voldoende ruimte voor de vaste medewerkers van FSV De Feijenoorder en wordt
daarnaast gebruikt als vergaderruimte.
Het pand wordt door Feyenoord onderverhuurd aan de vereniging. Het huidige contract loopt tot 3112-2020. Het bestuur spant zich in om op dezelfde locatie te blijven zitten.
Leden
De vereniging kent vijf lidmaatschappen:
• Lidmaatschap (incl. ‘Hand in Hand’ 10 uitgaven per seizoen en Special)
• 1908-Lidmaatschap (excl. ‘Hand in Hand’)
• Buitenlandlidmaatschap (incl. ‘Hand in Hand’ 10 uitgaven per seizoen 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. lidmaatschap voor vijf medewerkers)

Lidmaatschap
1908-Lidmaatschap
Buitenlandlidmaatschap
Jongeren lidmaatschap
Bedrijfslidmaatschap
Totaal

2018 - 2019
14625
1794
27
140
2
16588

- 2-

2019 - 2020
14221
1775
28
162
2
16188

Het merendeel van de opzeggers geeft geen opzegreden op. De meest genoemde redenen voor het
opzeggen van het lidmaatschap zijn de financiën en leden die het magazine niet meer lezen. De
opzeggers die aangeven het magazine niet meer te lezen ontvangen een reactie waarin we ook het
1908-lidmaatschap aanprijzen.
Met ingang van het afgelopen seizoen zijn we opzeggers en oud-opzeggers actief aan het benaderen
om zo een poging te wagen deze leden alsnog binnenboord te kunnen houden. Dat levert tot op
heden weinig resultaat op.
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’.
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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, (lokale) politieke partijen,
het 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.
Zo hebben we als supportersvereniging samen met de club aan het begin van het seizoen een impuls
kunnen geven aan de eerste training. Bij aanvang van de training werd vuurwerk ontstoken. Dit
kwam de opkomst en het plezier bij de spelers en supporters ten goede.
Spuitlocatie Sfeeracties
Mede dankzij Feyenoord konden we een vaste locatie in gebruik nemen voor het voorbereiden van
onze sfeeracties.
Sinds vorig seizoen hebben we een ruimte kunnen huren waar we onze sfeeracties kunnen
voorbereiden. We zijn erg blij met deze plek, omdat we nu direct kunnen starten met sfeeracties en
af zijn van de zoektocht naar steeds een nieuwe locatie. We hebben daarnaast tijd en energie
gestoken in inrichting en maatregelen om het werken in de loods zo aangenaam mogelijk te maken.
Feyenoord Supportersraad
Ook in het seizoen 2019/2020 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.
Het afgelopen seizoen zijn er 3 reguliere vergaderingen geweest waarbij we het onder meer hebben
gehad over de Europese wedstrijden, het meerjarenplan van de club en het landelijke rookverbod.
Daarnaast heeft een delegatie van de raad diverse thema avonden bijgewoond rondom ticketing, De
Kameraadjes en horeca. Deze avonden zijn door zowel de raad als door de club als zeer succesvol
bestempelt en krijgen het komende seizoen zeker een vervolg.
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Feyenoord City
De plannen rond Feyenoord City houden Feyenoordsupporters al lang bezig. Vanuit de vereniging
volgen we de ontwikkelingen van dichtbij en overleggen met name met Feyenoord (BVO) over de
voortgang. De uitgangspunten van de vereniging rond de plannen zijn daarbij gericht op het
spelersbudget, de sfeer en beleving in het stadion en normalisatie. FSV De Feijenoorder heeft geen
vertrouwen in de plannen van Feyenoord City die voorliggen. De zorgen van de vereniging liggen met
name in de beperkte toename van het spelersbudget tegenover aanvaardbare risico’s. We denken
dan aan de bezettingsgraden voor de business case met hoge prijzen, de haalbaarheid van het
ontwerp in relatie tot de bouwkosten en ook nog eens de eisen die de gemeente stelt in het kader
van de Position Paper. Het Position Paper in het bijzonder is naar ons inzicht vooral gunstig voor de
gemeente en ongunstig voor Feyenoord.
Vanaf februari lag het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City ter inzage op diverse locaties
van gemeente Rotterdam. Het bestemmingsplan is, ongeacht de vraag of het nieuwe stadion er
komt, van invloed op de toekomst van het stadiongebied. Iedereen kon de plannen bestuderen en
een zienswijze indienen.
Ook FSV De Feijenoorder heeft het ontwerpbestemmingsplan bestudeerd en een zienswijze
ingediend. Onze zienswijze is op de website beschikbaar
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8279662/1/s19bb025099_1_53159_tds).
Voor ons is onder meer van belang dat er een realistisch mobiliteitsplan komt dat stadionbezoek
makkelijk maakt en stimuleert. Daarnaast vinden we dat zolang niet duidelijk is of het Feyenoord City
stadionplan doorgaat, er geen besluit genomen moet worden over een gewijzigde functie van de
huidige stadiondriehoek, in het bijzonder voor Stadion Feijenoord. Of dat in het
ontwerpbestemmingsplan komt te staan dat, mocht Feyenoord City niet doorgaan, de huidige
bestemming daarvan (weer) wordt aangewezen. Op die manier zorgen we ervoor dat Stadion
Feijenoord haar opties openhoudt en in de toekomst niet belemmerd wordt door dit
bestemmingsplan. Aan het eind van het verenigingsjaar was er nog geen formele reactie op onze of
door andere partijen ingediende zienswijzen.
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 ook voor de verslaglegging.
Het afgelopen jaar waren er twee bijeenkomsten. Onderwerpen die hierbij ter tafel kwamen: de
toiletten, de prijs voor de seizoenkaart, inzet van vaste stewards, het parkeren voor taxibusjes,
een overkapping om te schuilen na de wedstrijd bij het wachten op de taxibusjes en de vervroegde
opening van het stadion bij wedstrijden en de toegang voor mindervaliden hierbij.
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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 vertegenwoordigd in
het bestuur van het collectief. Het collectief helpt bij het creëren van een beter supportersklimaat in
Nederland. Eén 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.
Onderwerpen die het afgelopen seizoen aan de orde zijn geweest vanuit het supporterscollectief zijn
onder meer de collectieve straffen, de mogelijkheden van vuurwerk in de stadions, de zondagavond
wedstrijden en het rookverbod dat komend seizoen in gaat.
Daarnaast was een afvaardiging van FSV De aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van SD Europe.
Seizoenkaarten
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de competitie voortijdig is geëindigd. Het stopzetten van
de competitie heeft ook financiële consequenties voor onze club. Er waren nog 9 wedstrijden in de
competitie te spelen en niet te vergeten de bekerfinale. De club heeft de supporters 2 opties
geboden om de seizoenkaarthouders hiervoor te compenseren en 1 optie aangeboden om het
restbedrag te doneren aan de club. De losse kaartverkopers kregen ook meerdere opties om hun
aankoop te compenseren. Hiervoor heeft de vereniging de oproep gedaan: Als je het kunt missen,
steun dan de club en zie af van de compensatie.
We zijn ook in gesprek gegaan met de club over de constructie voor de seizoenkaarten voor het
komende seizoen. Hierbij vonden wij het belangrijk dat er een optie was waarbij supporters voor
zichzelf konden bepalen of zij de club steunen. Deze optie is door Feyenoord overgenomen.
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Activiteiten
Kameraadjes
De Juniorclub Kameraadjes is een samenwerkingsverband tussen Feyenoord en FSV De Feijenoorder.
Wedstrijdmascotte
FSV De Feijenoorder financiert en faciliteert de wedstrijdmascotte. Ook dit seizoen (tot aan de
coronacrisis) is de droom van vele jonge Feijenoorders weer uitgekomen. Een unieke belevenis welke
voor altijd in het geheugen zal staan.
In het verleden mocht de wedstrijdmascotte niet de gehele warming-up mee voetballen. Dit is onder
Dick Advocaat weer teruggedraaid en daar zijn we erg blij mee.
Kameraadjesspandoek
Vlak voor de start van de Kameraadjeswedstrijd Feyenoord–RKC Waalwijk op zondag 10 november
2019 is een 100 meter breed spandoek te zien geweest. Dat werd de zaterdag ervoor gemaakt door
250 Kameraadjes in samenwerking met het sfeerteam van FSV De Feijenoorder.
Per groep van vijftig kinderen werd er aan het spandoek gewerkt. Iedere groep mocht twintig meter
inkleuren met graffiti. Vanaf de Willem van Hanegem-tribune zagen zij een dag later hoe het aan de
overkant werd onthuld. Een prachtig initiatief waarbij de jonge Feijenoorders kennis mochten maken
met het spandoek spuiten.
Vlaggenkinderen
Ook dit seizoen heeft de vereniging samen met de Kameraadjes vlaggenkinderen een onvergetelijke
dag bezorgd. In een shirt van de Kameraadjes (dat ze na afloop mochten houden) hebben de
Kameraadjes aan het rand van het veld gezwaaid met Kameraadjes-vlaggen bij opkomst van de
spelers. Vrijwilligers van het sfeerteam begeleidden de Kameraadjes.
Helaas kon de geplande Kameraadjesdag niet doorgaan vanwege het uitbreken van de coronacrisis.
Open dag 2019
Uiteraard was de supportersvereniging van de partij. Er kon o.a. een eigen spandoek onder
begeleiding van het sfeerteam van FSV De Feijenoorder worden gemaakt. Daarnaast konden
bezoekers een kijkje nemen in de Legioenzaal en heeft de vereniging een Open Dag magazine
uitgebracht.
Europese wedstrijden
Dinamo Tbilisi moest de wedstrijd achter gesloten deuren spelen. Nog nooit had de UEFA zo kort
voor een wedstrijd een straf uitgesproken. Gelukkig konden supporters die hun reis al hadden
geboekt de wedstrijd alsnog bezoeken, mede dankzij de vereniging. Ook de inspanning van
Feyenoord om dat voor elkaar te krijgen, verdient een groot compliment.
Een volledig verzorgde reis aanbieden naar Hapoel Beër Sjeva was voor de vereniging geen optie.
Wel hebben we samen met Feyenoord ter plaatse een bus laten rijden van Tel Aviv naar speelstad
Beër Sjeva. Deze bus was volledig uitverkocht en voor deze actie ontvingen we positieve reacties.
Voor de uitwedstrijd tegen Rangers FC heeft de vereniging twee bussen laten rijden naar en van
speelstad Glasgow, een tocht van 1.000 kilometers enkele reis, met in totaal 132 Feijenoorders aan
boord. De bussen waren enkele minuten na het starten van de verkoop voor Silvercardhouders
uitverkocht.

- 7-

Naar Young Boys zijn er 3 bussen afgereisd met in totaal 162 Feijenoorders.
Naar Porto reisden we per vliegtuig. Het was lang spannend of we op 12 december het Estádio do
Dragão mochten betreden. Bijna twee maanden onzekerheid gingen eraan vooraf. Op 21 november
de straf van de UEFA, op 27 november het beroep vanuit de club en uiteindelijk op 9 december laat
in de middag het verlossende woord dat we alsnog naar binnen mochten om de wedstrijd tegen
Porto te zien.
We namen op de terugreis onverwacht een extra passagier mee wiens hoogzwangere vrouw nog
tijdens de wedstrijd in het ziekenhuis werd opgenomen voor een spoedbevalling, waardoor hij op tijd
aanwezig kon zijn bij de geboorte van zijn zoon.
De Legioenzaal
De Legioenzaal heeft een metamorfose ondergaan. Vrijwilligers hebben hard gewerkt om de
Legioenzaal te renoveren. De ramen zijn bestickerd met zwarte folie, er zijn houten tribunes
gebouwd en de DJ-set is vernieuwd. Speciale dank gaat hierbij uit naar FRFC1908 voor hun hulp bij
dit mooie project
Professor Feyenoord
Op vrijdag 29 november -traditioneel de laatste vrijdag van november- werd de 15e editie van
Professor Feyenoord gehouden in de kantine van Nieuw Varkenoord.
Om 19.30 uur opende presentator Frank Vijg de avond met de prijsvraag: winnaar van deze speciale
prijs was degene die het juiste antwoord het dichtst benaderde (of exact wist!) Daarna volgden twee
rondes van elk 20 vragen, die de deelnemers in duo’s mochten beantwoorden. Tenslotte de
finaleronde, die individueel gespeeld werd, met 30 vragen. Als extra intermezzo, ook met een extra
prijs, was er dit keer een Kahoot-ronde.
De winnaar dit seizoen is Cor Velleman, Cor mag zich Professor Feyenoord noemen, de prijsvraag
werd gewonnen door Boudewijn Warbroek. En de eerste Kahoot sessie was voor Hans Twigt.
Online FIFA-toernooi
Zaterdag 16 mei heeft het allereerste online FIFA-toernooi van de vereniging plaatsgevonden. 32
deelnemers waren thuis ingelogd om te strijden voor de winst. Sem Wopereis wist uiteindelijk de
winst te behalen en ging er vandoor met de eer en trofee. Sem Klaassen werd tweede en Jaimy
Kramer wist de derde plek te behalen. Het was een geslaagd toernooi, dat zeker voor herhaling
vatbaar is!
FSV De Feijenoorder trakteerde op 250 ijsjes
Voorafgaande aan een van de trainingen, op trainingscomplex 1908, tijdens de hittegolf eind juli
2019 heeft FSV De Feijenoorder een rood-witte ijscoman ingehuurd om 250 ijsjes weg te geven aan
supporters die deze bijzonder warme training bezochten
Overige evenementen
De vereniging heeft ook nog met succes de volgende evenementen gehouden:
• Partyboot na de wedstrijd tegen VVV-Venlo
• Een Bingo
• Sinterklaasfeest
• Een geplande reis naar Ipswich Town kon helaas niet doorgaan i.v.m. het coronavirus
Hetzelfde gold voor een tweede geplande partyboot
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Diversen
Maatschappelijke betrokkenheid
De vereniging wordt regelmatig 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.
Op onze website hebben we een aparte pagina ingericht waar deze activiteiten uitgelicht worden.
Sinds 2016 is FSV De Feijenoorder Corporate Partner van de Dirk Kuyt Foundation De Vereniging
helpt bij het werven van donateur en bekendheid geven aan de Dirk Kuyt Foundation. Mede door het
partnerschap kan de Dirk Kuyt Foundation sportevenementen voor mensen met een beperking
ondersteunen in heel Nederland.
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.
Eén keer per seizoen worden zieke kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis uitgenodigd om naar
een wedstrijd te kijken in De Kuip, met als doel de vaak ellendige situaties even te doen vergeten.
Een mooi gebaar dat inmiddels breed navolging krijgt. Dit seizoen werd de thuiswedstrijd tegen ADO
Den Haag uitgekozen, wat niemand is ontgaan. Ook wij hebben een bijdrage geleverd. Samen met
Feyenoord hebben we de kinderen een speciale sjaal aangeboden met daarop het logo van de club
en de vereniging. Een gezamenlijke steunbetuiging aan de kinderen en hun familie.
Corona
FSV De Feijenoorder is op 23 maart vanwege het coronavirus een actie gestart om een Feyenoordpakket (‘Hand in Hand’ magazines met enkele rood-witte producten) te bezorgen bij
verzorgingshuizen in Rotterdam en omgeving. Naar aanleiding van onze oproep via sociale media
kwamen tientallen reacties binnen. Direct zijn we gestart met inpakken en zijn Feyenoord-pakketten
bezorgd bij verzorgingshuizen in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Monster,
Hoogvliet, Spijkenisse, Sliedrecht, Zwijndrecht, Dordrecht, Puttershoek en Hellevoetsluis.
Daarnaast is er een aantal pakketten opgestuurd naar Gouda, Didam, Oosterhout en Doorn.
Wij hebben samen met Feyenoord en FRFC1908 meegewerkt aan de AD-drone actie. Er lag een
spandoek met de tekst samen tegen corona op de middenstip.
Ook hebben we samen met FRFC een billboard langs de snelweg geplaatst en hebben we een
rondvaartboot laten varen met de tekst ‘Sterker door strijd’.
Naast het voetbal, wat we natuurlijk enorm missen, gaat het bij Feyenoord ook hierom. Er voor
elkaar zijn in mindere tijden.
Echt Rotterdams Erfgoed
Het sfeerteam van FSV De Feijenoorder is, door Museum Rotterdam, uitgeroepen tot Echt
Rotterdams Erfgoed. Om uitleg te geven wat ons sfeerteam voor de stad Rotterdam betekent, heeft
de vereniging een presentatie gegeven op zaterdag 5 oktober tijdens het verhalencafé in Museum
Rotterdam. Tijdens dit verhalencafé werden er verhalen verteld over en door bijzondere initiatieven
en organisaties die Echt Rotterdams Erfgoed zijn. Wij zijn trots dat we deel uitmaken van de
bijzondere initiatieven in onze stad.
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Sfeeracties
Ondanks de coronacrisis waardoor een aantal geplande acties niet door konden gaan heeft ons sfeer
team weer een indrukwekkende lijst met acties uitgevoerd. 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
• Wave doek Emmen uit (Since 1908)
• Vlaggen en spandoek Vitesse uit (Feijenoorder. Dat ben ik. Dat ben jij. Feijenoorders, dat zijn wij)
• Spandoek Feyenoord – Young Boys (Fight for us, we’ll die for you)
• Spandoek Feyenoord – Rangers FC (dichter bij de hemel ga je levend echt niet komen), vergezeld
door een prachtige vuurwerkshow (vergunning voor afgegeven door de gemeente). Naast het
doek en vuurwerk hadden we ook een vellenactie die het doek verlengden.
Om de sfeeractie tegen Rangers FC op een unieke manier vast te leggen is er contact gelegd met
Feyenoord en hebben we samen een fotograaf, een camera team en een klimbedrijf de lichtmast
ingestuurd. 2 foto’s uit de lichtmast zijn afgedrukt en cadeau gedaan aan de sfeermakers die het
spandoek hebben gemaakt.
• Vlaggen bij Feyenoord-FC Porto
• Kameraadjesdoek (Feyenoord – RKC Waalwijk)
• Feyenoord – NAC Breda, ½ bekerfinale (Rattenvanger van Zuid)
Een aantal acties die geen doorgang kon vinden houden we nog even geheim, maar we hopen dat die
aankomend seizoen te zien zijn in de Kuip.
Supportersmagazine ‘Hand in Hand’
Terwijl het voetbalseizoen halverwege maart werd stopgezet, ging het seizoen voor de ‘Hand in
Hand’ redactie gewoon door. Net als voorgaande seizoenen, gaven we ook nu weer onze geplande
tien edities uit. Juist omdat we niet meer naar de Kuip konden en Feyenoord konden zien spelen,
vonden we het belangrijk supporters te blijven verbinden via ‘Hand in Hand’ magazine.
Dit seizoen konden we weer nieuwe redacteuren verwelkomen in de redactie, waardoor we nog
meer gevarieerde verhalen kunnen brengen. De ‘Hand in Hand’ redactie telt inmiddels 28 leden en
wordt al vele jaren, met veel enthousiasme, geleid door hoofdredacteur Jeannette Floor.
In mei verlengden FSV De Feijenoorder en Trichis het contract voor magazine ‘Hand in Hand’.
Hierdoor blijft Trichis ook de komende drie jaar de uitgever van ‘Hand in Hand’. Trichis is naast
uitgever ook vormgever van het magazine. Samen met Trichis geven we ieder seizoen een Open Dag
special, tien edities van ‘Hand in Hand’ en een Special uit over een oud-Feyenoorder.
De Special kreeg dit jaar extra aandacht. Na de geslaagde Special over Gerard Meijer in seizoen 20182019 en de goed bezochte lancering waarbij we de oud-verzorger extra in het zonnetje zetten,
wilden we ook dit jaar weer goed uitpakken.
Gekozen werd voor een special over József Kiprich, omdat het in mei 2020 precies 25 jaar geleden
was dat de tovenaar van Tatabanya afscheid nam van Feyenoord. Met gebundelde kracht slaagden
redacteuren, supporters en de familie van József erin om József te overtuigen naar Nederland te
komen voor de lancering van de special. Het was de grote droom van de redactie om József Kiprich
nog een keer uit de tunnel te zien lopen. Coronamaatregelen gooiden echter roet in het eten. Als
alternatief interviewden we József via Skype, in samenwerking met RTV Rijnmond. Daarnaast kreeg
de special landelijk aandacht in de media en was onder andere te zien bij Veronica Inside.

- 10-

Het wedstrijdbezoek en alles rondom onze club blijft komend seizoen nog onzeker en
onvoorspelbaar. Daarom zien we het ook in 2020-2021 weer als onze taak om via ‘Hand in Hand’ bij
te dragen aan de verbinding van supporters. Verwacht dus weer tien goed gevulde edities van ‘Hand
in Hand’ en een verrassende special.
De Rotterdam kist voor nieuwe spelers
Acht nieuwe spelers, die Feyenoord in de zomer van 2019 heeft verwelkomd, ontvingen van FSV De
Feijenoorder een Rotterdams welkomstpakket. Leroy Fer, Rick Karsdorp, Edgar Miguel Ié, Nick
Marsman, Luciano Narsingh, Marcos Senesi, Liam Kelly en George Johnston ontvingen elk een kist vol
typisch Rotterdamse producten.
FSV De Feijenoorder bedankt de volgende sponsoren die het Rotterdams welkomstpakket hebben
mogelijk gemaakt: De Ballentent, Euromast, Museum Rotterdam, Nultien kleding, Trichis, MiniWorld
Rotterdam, La Salute, Schorem, Dutch Ink, golfbaan Kralingen, Rotterdam Partners, Rotterdam
Warenhuis, De Noordzijde, Pelgrim bier, Kaapse Brouwers, SS Rotterdam en Brasserie Kaat Mossel.
Ook komend seizoen bieden we nieuwe spelers weer een Rotterdamse welkomstkist aan.
Afscheid spelers
Op zondag 15 december nam Tonny Vilhena officieel afscheid van Feyenoord bij de wedstrijd
Feyenoord-PSV. De 24-jarige middenvelder, die afgelopen zomer naar FC Krasnodar vertrok, ontving
uit handen van FSV De Feijenoorder-voorzitter Remco Ravenhorst, het speciale geschenk voor
vertrekkende spelers, een bronzen Kuip en een bos bloemen.
Tijdens de winterstop was het de beurt aan Kenneth Vermeer om een bronzen Kuip in ontvangst te
nemen, en op 10 juni ontvingen ook Jan-Arie van der Heijden en Renato Tapia dit speciale geschenk.
Herdenking Coen Moulijn
FSV De Feijenoorder en Feyenoord hebben op 4 januari tijdens een officiële herdenking op
indrukwekkende wijze stilgestaan bij Coen Moulijn, die exact negen 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.
Eerbetoon aan Carlo de Leeuw en Eddy Pieters Graafland
Donderdag 13 februari bereikte ons het trieste nieuws dat oud-speler en materiaalman Carlo de
Leeuw op 59-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van tongkanker. Direct is ons sfeerteam aan
de slag gegaan om een eerbetoon voor Carlo te maken. Het spandoek werd meegenomen naar
Heerenveen en na afloop getoond door de spelers op het veld.
Op donderdag 7 mei werd afscheid genomen van Eddy Pieters Graafland. Eddy PG overleed op 86jarige leeftijd. Hij stond van 1958 tot 1970 onder de lat bij Feyenoord. Hij won onder meer de
Europacup 1, 4 Landstitels en 2 Bekers. Het sfeerteam van FSV De Feijenoorder heeft Eddy PG onder
andere geëerd met een muurschildering in de stad en een doek welke bij de uitvaart opgehangen is
aan het hek van de Kuip.
Dirk Kuyt Foundation
Zaterdag 5 oktober organiseerde de Dirk Kuyt Foundation voor de derde keer haar Charity Night in
Grand Hotel Huis ter Duin. De Dirk Kuyt Foundation haalde een bedrag van €488.000,- op. Een
prachtig bedrag waar FSV De Feijenoorder aan heeft meegeholpen door een stuk kampioensgras en
een wedstrijdmascotte plek voor de veiling beschikbaar te stellen.
De wedstrijdmascotte leverde 1500 euro op en het gras 3000 euro.

- 11-

ClubCollect
Vanaf augustus zijn wij overgestapt naar een nieuw ledenadministratiesysteem. Het bestuur is blij
dat het ledenadministratiesysteem toegankelijker is geworden en dus servicegerichter voor onze
leden en gaat uit van een prettige samenwerking met ClubCollect. Leden kunnen online mutaties
uitvoeren, het administratiesysteem is voor het personeel altijd toegankelijk en is handiger in
gebruik.
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 formeel 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 sluiten van de overeenkomst biedt direct voordelen. Zo krijgen leden van FSV De Feijenoorder
met hun ledenpas 10% korting (is inmiddels verhoogd naar 15%) op het gehele assortiment in de
Feyenoord fanshops. De 10% korting is ook van toepassing in de Feyenoord-webshop.
Ledenvoordeel
De vereniging heeft afspraken gemaakt met de partijen fotolijsten.nl, Stadsjuwelen, FRFC1908,
Run2Day en SandAir. Leden ontvangen korting op vertoon van hun ledenpas, lidnummer of
kortingscode bij de desbetreffende partijen.
Hiermee willen we het lidmaatschap van de vereniging aantrekkelijker maken voor nieuwe en
bestaande leden.
Nieuwsbrief
Dit seizoen is de vereniging gestart met het verzenden van de FSV De Feijenoorder nieuwsbrief. In de
nieuwsbrief brengen we verenigingsnieuws, informatie en kortingsacties naar de leden.
Piet Bouts Archief
De vereniging beheert het Piet Bouts Archief. Door verschillende partijen is er gebruik gemaakt van
het archief met name rond het 50 jaar na het winnen van de Europacup 1. De opbrengst van de
foto’s ging in het verleden naar KIKA en zal vanaf april 2020 worden overgemaakt naar de Dirk Kuyt
Foundation. Wij zijn nog steeds erg trots dat we het archief kunnen beheren en de foto’s aan de
supporters kunnen tonen.
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