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1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezige leden welkom.
Dit keer is noodgedwongen gekozen, vanwege de beperkingen rondom het coronavirus,
voor een online vergadering via teams.
Alleen het bestuur en het kantoor zijn fysiek aanwezig op het kantoor van de vereniging.
Aanwezig namens het bestuur:
• Remco Ravenhorst (voorzitter)
• Koen Lauwen (penningmeester)
• Marco Hoogers (secretaris)
• Eduard Cachet (algemeen bestuurslid)
• Susanne Mager (algemeen bestuurslid)
• Gijs van Delft (algemeen bestuurslid) is digitaal aanwezig
Aanwezig namens het kantoor FSVDF:
• Cher Ayla Corvers
• Lennard Montizaan
Daarnaast is ook Carli Klijn aanwezig die samen met Ayla de vergadering technisch begeleidt.
Remco legt uit wat de stemprocedure is voor de herverkiezing van de voorzittersrol. Dit is
ondergebracht bij een partij die dat voor ons organiseert, zodat een onafhankelijke en juiste
stemming gegarandeerd kan worden. Van de stemming ontvangt de vereniging na afloop
ook een rapportage.
2.
1 minuut stilte
Na opening van de vergadering wordt een minuut stil gestaan bij de kameraden die ons het
afgelopen seizoen zijn ontvallen.
3.
Goedkeuren notulen ALV 1 november 2019
Remco vraagt de leden per pagina of er nog opmerkingen zijn. Die zijn er niet dus worden de
notulen definitief vastgesteld. Remco bedankt de secretaris voor het opstellen.
4.
Mededelingen / ingekomen stukken
Er is een aanmelding voor het bestuur binnengekomen van Philip Buitendijk. We waarderen
het dat er enthousiasme is om het bestuur van de vereniging te komen helpen, kandidaten
die het verschil kunnen maken zijn moeilijk te vinden. In overleg hebben we afgesproken dat
Philip eerst een tijdje met ons mee gaat draaien. Dan kunnen we van twee kanten bezien of
het past en we elkaar kunnen versterken. Na een periode van 3 maanden evalueren we dat,
inclusief een gang langs de Raad van Advies. Bij een positieve uitkomst hebben we met
elkaar afgesproken, het meedraaien mét een stem op onze vergadering te continueren in
aanloop naar een voordracht op de ALV van komend jaar.
Frans wil weten of de wens om Philip een tijdje te laten meelopen komt van hemzelf of van
het bestuur. Remco legt uit dat de aanmelding qua timing te laat was. Daarnaast legt hij uit
dat het bestuur deze procedure ook heeft toegepast bij de voorgaande (aspirant)
bestuursleden en dat dit goed bevallen is. En dat is uiteindelijk afgestemd en
overeengekomen met Philip.
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Frans verwijst naar de statuten. Remco legt uit dat in dat geval de aanmelding binnen had
moeten zijn voor de oproeping. Koen ligt nog toe dat de aanmelding voor deze ALV dus te
laat was maar dat we Philip toch graag de kans willen geven om op korte termijn mee te
draaien.
Philip stipt nog een keer de afspraak aan dat hij na een periode van 3 maanden als
volwaardig bestuurslid mee zal gaan draaien.
Remco merkt op dat dit in de praktijk niet zo zwart wit is, de aspirant bestuursleden werden
in het verleden ook als volwaardig lid behandeld door de rest van het bestuur.
Frans merkt op dat al in het verslag van de vorige ALV melding werd gemaakt van de wens
om meer bestuursleden te hebben en vraagt zich af waarom dan toch voorzichtig word
gedaan. Marco geeft aan dat we volgens de statuten dan een buitengewone ALV hadden
moeten uitschrijven.
Frans geeft aan dat ook de vereniging zich niet aan alle termijnen heeft gehouden. Remco
geeft nogmaals aan dat in overleg is besloten tot deze route.
Philip geeft aan goed te kunnen leven met de getroffen afspraken.
Mike stipt nog aan dat Philip formeel geen stem heeft totdat hij gekozen is, hij is dus geen
volwaardig bestuurslid. Remco geeft nogmaals aan dat we in het verleden nog nooit in een
situatie zijn gekomen dat de stem van een aspirant lid de doorslag had kunnen geven. Dit
wordt altijd in overleg recht getrokken. En Philip wordt door het bestuur als volwaardig lid
behandeld door de rest van het bestuur.
En dan zal Philip, mede in overleg met de RVA, voorgedragen worden als kandidaat
bestuurslid op de volgende ALV.
Jan merkt op deze procedure juist wel heel positief te vinden, mede gezien het karakter van
Philip en de houding van de vereniging waarbij soms terughoudendheid betracht moet
worden. En hij stipt ook aan dat we na die 3 maanden zelfs eventueel een extra vergadering
zouden kunnen beleggen om zijn kandidatuur dan al te bekrachtigen. Hij spreekt zijn
waardering uit voor het feit dat Philip zich heeft aangemeld.
Wim geeft aan dat hij in zijn rol als oud-voorzitter deze procedure vaker met de vereniging
heeft toegepast en bevestigd de woorden van Remco. En hij ziet dan ook niet het nut van
een eventuele extra vergadering.
5.
Jaarverslag secretariaat
Remco vraagt de leden per pagina of er nog opmerkingen zijn.
Philip wil weten hoe de samenwerking met de RVA verloopt.
Remco geeft aan dat we drie keer (fysiek en/of online) bij elkaar zijn gekomen. Met de RVA
hebben we een vraagbaak en een forum dat ons kan voorzien van adviezen.
Remco noemt zomaar willekeurig wat voorbeelden op, het onderkomen van de vereniging,
het plan om meer bedrijfslidmaatschappen te verkopen, gebruik van de banners op de
website, adviezen rondom personeel en de begroting etc.
Philip wil weten wat het vooruitzicht is rondom de huisvesting. Remco geeft aan dat dat
technisch buiten dit jaarverslag valt, maar deze is verlengd tot 30-06-2021.
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Philip wil meer informatie hebben over de overleggen met de BVO en dan met name de
mate van samenwerking
Remco legt uit dat die samenwerking veel beter is dan in het verleden, en ons soms ook
dingen worden gegund. Soms ook niet. De club is daarnaast veel meer genegen om ons te
noemen bij onze acties.
Ook is de club ons standpunt rondom het nieuwe stadion gaan begrijpen en respecteren.
Samengevat is de samenwerking beter dan die ooit was maar er zijn nog wel stappen vooruit
te maken.
Philip wil weten of er vervolg is gekomen op de discussie rondom het ruwe randje.
Daarnaast is de vereniging uitgenodigd door Mark Koevermans om over het seating plan te
komen praten.
Remco geeft aan dat beide vragen buiten het verenigingsjaar vallen, maar geeft toch uitleg.
De uitleg van de club is dat het ruwe randje gaat over de excessen in het buitenland, iets
waar ook de vereniging geen warm gevoel van krijgt. Maar we hebben wel als bestuur de
terugkoppeling geven dat Feyenoord een hele fanatiek achterban heeft met een rauw
randje, en zolang de grenzen niet overschreden worden is dit onlosmakelijk verbonden met
de club en moet dat ook zo blijven. De club zegt dezelfde lijn te willen volgen.
Wat betreft het seatingplan zijn de afspraken nog niet gemaakt. Als bestuur hebben we al
wel uitgesproken dat het gesprek niet alleen met ons plaats moet vinden maar dat de club
dit ook zo snel mogelijk openbaar moet maken. Ook hebben we al aangegeven dat we ook
aan de lange zijde de mogelijkheid moeten hebben voor goedkopere kaarten.
Als laatste hebben we geadviseerd om een fatsoenlijke enquête te houden rondom de
prijsstelling.
Remco bedankt de secretaris voor het opstellen.
6.
Jaarrekening 2019–2020
Koen geeft een korte toelichting op de jaarrekening. We hebben het boekjaar positief
kunnen afsluiten.
Op de Merchandising B.V. is een klein verlies genoteerd. Het komende seizoen komt ook
Stadion Sport Nieuws (programmaboekje) op deze bv te staan waar we zonder corona een
kleine winst op begroot hebben.
Het boekjaar van de vereniging hebben we, ondanks corona, kunnen afsluiten met een winst
van €65.000, waarvan we wel een deel al hebben gereserveerd voor de toekomst.
Ons kantoor is ingezet voor andere activiteiten waarvoor we een fee hebben kunnen krijgen.
Ook zijn de kosten voor het bestuur lager door de coronacrisis. De huur van het kantoor is
omgezet naar de club, waardoor we ook een besparing hebben kunnen realiseren.
Voor de Europese reizen hadden we geld gereserveerd mochten de inkomsten tegen vallen.
Wel hebben we te maken met tegenvallende contributie inkomsten, dus hebben we voor
het komende seizoen de begroting voorzichtig ingeschat. Ook zijn de kosten voor Hand in
Hand wat hoger dan verwacht, dit komt met name door de special rondom József Kiprich, de
hogere portokosten in de verzending en het nieuwe contract met Trichis waardoor we een
bijdrage per editie betalen.
Een sfeeractie is niet door gegaan waar we wel al sponsorgelden voor hebben ontvangen.
Ook is er dus geld bespaard door het niet doorgaan van andere sfeeracties, beide posten
worden doorgeschoven naar het volgende seizoen.
Philip ziet €47.000 reservering voor het supportersonderkomen in een nieuw/gerenoveerd
stadion en wil weten of er een doelbedrag is. Koen geeft aan dat het doelbedrag 1 miljoen
euro is, te bereiken in seizoen 2023-2024.
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Kees heeft een vraag over de huisvesting, of er al rekening gehouden is met een eventuele
nieuwe huisvesting in de begroting. Koen geeft aan dat er een reservering voor is gemaakt
van €10.000.
Remco geeft aan dat we tot einde komend boekjaar zeker zijn van deze locatie.
Jan stip nog de inzamelingsactie aan voor verbeteringen van De Legioenzaal. Dit is voor het
komende seizoen en komt geheel ten goede aan dit doel.
7.
Verslag kascontrolecommissie en dechargeren penningmeester en bestuur
Koen leest de verklaring voor van de kascommissie.
Deze heeft alles in orde bevonden en verlenen hierbij dechargering van de penningmeester
en het bestuur.
Het bestuur bedankt de kascommissie.
8.
Verkiezing bestuur:
Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als voorzitter de heer Remco Ravenhorst.
De uitslag luidt 44 stemmen voor, 2 stemmen tegen. Hierbij is Remco herkozen als
voorzitter.
9.
Vaststellen begroting 2020–2021
Koen geeft een korte toelichting.
In een normaal seizoen begroten we een verlies, met name door tegenvallende contributies.
We weten nu al dat we de begrote contributies binnen hebben, en ook dat de kosten lager
zullen uitvallen door de coronacrisis.
Binnen het bestuur is al wel besproken dat we bij de eerstvolgende begroting kritisch zullen
gaan kijken naar de inkomsten en uitgaven, omdat we natuurlijk niet structureel een verlies
kunnen begroten.
Philip wil weten hoe of het bestuur aan kijkt tegen het structurele verlies. Koen geeft aan
dat dit een van de uitdagingen is van het bestuur voor het komende seizoen. Er zijn nog wel
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de dotatie voor het supportersonderkomen. De verwachte
opleverdatum van het nieuwe stadion is immers opgeschoven dus kan de dotatie over
meerdere jaren uitgesmeerd worden.
Remco geeft aan dat we ook mogelijkheden zien in sponsoring, aangezien ons netwerk op
dat vlak steeds groter wordt.
Jan geeft een compliment over de flinke besparing op de apparatuur in het kantoor.
Daarnaast vraagt hij of ook begroot is dat de 4 aandeelhouderskaarten straks wellicht
minder waard zijn. Koen geeft aan dat deze tegen kostprijs genoteerd zijn, en pas als de
werkelijke prijs duidelijk is kan een eventueel verlies op de begroting opgenomen worden.
Remco geeft nog aan zich zorgen te maken over de ontwikkelingen rondom het nieuwe
stadion en dat dit wat de vereniging betreft nooit ten koste mag gaan van de huidige
bedrijfsvoering.
Arie wil weten wat Stadion Sport Nieuws kost. Koen geeft aan dat de grootste kostenpost de
eindredactie is. Daarnaast hebben we overname kosten betaald.
In een normaal seizoen maken we er geen verlies op, met name door de verkoopinkomsten
rondom het stadion. Daarnaast zit de winst niet alleen op het financiële vlak maar ook op
bijvoorbeeld de exposure, zichtbaarheid en naamsbekendheid. Dat laatst is ook de reden dat
we het boekje in coronatijd digitaal uitgeven.
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Mike wil weten waarom het Groene Haas toernooi weer op de begroting staat en met name
of het toernooi dan nog wel op Varkenoord kan plaats vinden.
Remco geeft aan dat we het toernooi heel erg leuk vinden en dat deze daarom op de
begroting staat. De locatie en de vorm is nog ter discussie. Eduard geeft aan dat afgesproken
is om met de Sportclub Feyenoord in discussie te gaan als het toernooi weer gepland wordt.
Mike vraagt zich af waarom het budget voor De Legioenzaal met €2.000 is afgenomen. Koen
legt uit dat dit niet het geval is, deze post staat bij overhead maar is bedoeld voor De
Legioenzaal.
Gijs wil weten of je ook een abonnement kunt afsluiten op Stadion Sport Nieuws. Remco
geeft aan dat daar naar gekeken wordt. De kans is groot dat we dat gaan doen maar de
hoeveelheid afnemers speelt een rol in de kosten per verzending.
10.
Verkiezing kascommissie
Peter wil weer in de volgende kascommissie. Ronald ook weer. Jan biedt zich ook aan. En als
vierde persoon biedt ook Arie zich aan.
11.
Rondvraag
Gijs wil weten of de kascommissie nog een bedankje krijgt. Koen geeft aan dat dat inderdaad
gebeurt.
12.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen die de ALV digitaal hebben gevolgd en sluit de
vergadering om 21.00
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