


1. Opening door voorzitter Remco Ravenhorst  

Voorzitter Remco opent de Algemene Ledenvergadering om 19.35 uur.

2. 1 minuut stilte voor overleden kameraden  

1 minuut stilte gehouden voor de overleden kameraden in het seizoen 2020-2021.  

Remco deelt mee dat secretaris Marco niet aanwezig is om de notulen te maken, Wim nam deze taak 

over maar is verhinderd. Kantoor (Lennard) stelt nu de notulen op. 

3. Goedkeuren notulen ALV 16 november 2020  

Geen opmerkingen, goedgekeurd. 

4. Mededelingen / ingekomen stukken  

1 afmelding ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering, verder geen mededelingen. 

5. Jaarverslag secretariaat  

Goedgekeurd. 

6. Jaarrekening seizoen 2020–2021  

Penningmeester Koen geeft aan dat hij een toelichting wilt gegeven. FSV Merchandise heeft mede 

door de overname van het programmaboekje Stadion Sport Nieuws een verlies van 7000 euro 

geleden. Het bedrag zit hem met name in de overname van het programmaboekje Stadion Sport 

Nieuws en de verkoop viel tegen van het programmaboekje door COVID-19 wat dus een lagere 

opbrengst als gevolg had dan verwacht. 

 

De vereniging heeft een positief resultaat behaald. Er is extra geld opgehaald doormiddel van diverse 

projecten. Verder is de kostenpost bestuur lager uitgevallen door COVID-19. Voor het kantoor is iets 

minder uitgegeven dan er begroot is, ondanks dat er nu 3 fulltime-medewerkers op de loonlijst 

staan. 

De promotie en externe representatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot. We hebben kunnen 

investeren in het renoveren van de Zuiderbegraafplaats samen met veel partners die hierbij hebben 

geholpen. Events zijn er vanwege COVID-19 weinig gedraaid, De Legioenzaal is verder opgeknapt en 

de spandoekenactie was een groot succes. Er is vanwege het 90-jarig bestaan een jubileummunt 

uitgegeven die heeft wat meer gekost maar de positieve reacties van onze leden waren het waard. 

De redactie van ons supportersmagazine Hand in Hand heeft meer uitgegeven dan begroot, de 

special is wat duurder uitgevallen en er was minder losse verkoop van het magazine in de 

boekenwinkels door COVID-19. Koen geeft aan dat hij de kosten van de special laat stijgen in de 

nieuwe begroting. 

Er zijn minder sfeeracties door COVID-19 uitgevoerd. Er is een investering in de sfeerlocatie gedaan 

doormiddel van een hijssysteem, er is een donatie vanuit de spelersgroep van €10.000,- ontvangen 

en doormiddel van de spandoekenactie is er geld opgehaald. Dit in totaal brengt een positief 

resultaat van €337,-. Er is extra geld gereserveerd voor de sfeeracties in de aankomende seizoenen.  

 

Er worden geen vragen gesteld over de jaarrekening van het seizoen 2020-2021. 

7. Verslag kascontrolecommissie en dechargeren penningmeester en bestuur  

De kascontrole heeft plaatsgevonden. Ronald geeft een toelichting. De boekhouding is op de juiste 

wijze uitgevoerd. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Ronald stelt voor om décharge te 

verlenen aan het volledige bestuur inclusief de penningmeester. 



8. Verkiezing kascommissie  

Peter geeft aan te stoppen met de kascommissie. Ronald geeft ook de voorkeur aan om te willen 

stoppen na een aantal jaren maar geeft aan dat als er te weinig animo is hij alsnog wil helpen. Arie, 

Ilse, Jonathan en Danny geven aan te willen helpen. Genoeg animo dus, Koen neemt contact op met 

de kandidaten. 

9. Vaststellen begroting seizoen 2021–2022  

Penningmeester Koen geeft een toelichting op de begroting van het seizoen 2021-2022. Het kantoor 

is met 3 fulltimers wat hoger begroot plus de Hand in Hand redactie in verband met de kosten voor 

de jaarlijkse special. Er is nu een verlies begroot. Dit is niet wenselijk omdat we dan dienen te 

bezuinigen op verschillende onderdelen. Daarnaast (in het seizoen 2023-2024) vervalt de standaard 

bijdrage aan het supportersonderkomen, er is dan een miljoen euro gespaard. Dit kan dan ook een 

eventueel verlies opvangen. Er is ook een reserve waarmee we zaken kunnen opvangen. Jan stelt een 

vraag wat er gaat gebeuren met het bedrag wat gereserveerd is voor het supportersonderkomen nu 

het stadion er voorlopig nog niet is. Koen geeft aan dat het eraan ligt eraan wat er gaat gebeuren 

met het stadion en de bijbehorende plannen. Jan vraagt of het geld dan niet naar de Betaald Voetbal 

Organisatie gaat? Koen geeft aan dat het eraan ligt wat hier tegenover staat als je dit überhaupt wilt. 

Als je een voorstel doet als bestuur dan wil je dit altijd toetsen bij de leden voordat er een beslissing 

komt over de besteding van het bedrag. 

10. Verkiezing bestuur 

Remco geeft aan dat Marco, Eduard en Susanne niet herkiesbaar zijn. Voorzitter Remco heeft na 

vaststelling agenda besloten te stoppen in verband met de vele aanmeldingen, Remco blijft wel als 

vrijwilliger betrokken bij de vereniging. Jeroen de Wit kandidaat bestuurslid ziet af van zijn 

kandidatuur. 

 

Mike vraagt hoe het gaat met betrekking tot het voorzitterschap. Remco geeft aan dat de agenda al 

was vastgesteld. Het nieuwe bestuur, kiest uit de bestuursleden een voorzitter op ad-interim basis en 

op de volgende Algemene Ledenvergadering zal hij worden gekozen. Een andere optie is om een 

nieuwe Algemene Ledenvergadering in te lassen en hierbij een voorzitter te kiezen. Mike vraagt of de 

penningmeester nog apart zal worden gekozen of staat hij op de kandidatenlijst? Remco geeft aan 

dat hier niks over gemeld staat in de statuten. De penningmeester is hierdoor herkiesbaar op de 

kandidatenlijst. 

 

Susanne Mager geeft een toelichting over het selectieproces voor het nieuwe bestuur. Het bestuur 

heeft 6 kandidaten voorgedragen om het bestuur naar 9 bestuursleden uit te breiden. Vier 

kandidaten hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van Artikel 8 van de statuten. Door ten 

minste tien leden worden deze voorgedragen als bestuursleden. 

I. Aftredend als penningmeester en herkiesbaar als penningmeester Koen Lauwen. Voor 104,  tegen 

10 en onthouding 19. 

II. Verkiesbaar als secretaris Vincent van Suijlekom. Voor 92,  tegen 16 en onthouding 25. 

Vincent zit al 25 jaar op X. Volgt Feyenoord zowel uit als thuis, en is kwaliteitsmanager bij een 

chemisch bedrijf in de Botlek. Vincent zijn kwaliteiten is om projectmatig te werken en te notuleren. 

Hierdoor laat Vincent zich verkiesbaar stellen in een rol van secretaris. 

III. Verkiesbaar als algemeen bestuurslid Leo van den End. Voor 78, tegen 31 en onthouding 24. 

Leo is al vrijwilliger bij FSVDF. Hij notuleert voor de Feyenoord Supportersraad en bij het 

mindervalide overleg. Leo is het aanspreekpunt voor de mindervalide, seizoenkaarthouder op vak Z 



(mindervalide vak). Leo wilt graag nog meer tijd in deze mooie vereniging steken. Gijs vraagt aan Leo 

wat wil je doen? Leo geeft aan dat hij nu al notuleert bij een aantal zaken, hij wil helpen bij de 

woordvoering doen en geeft aan dat hij ruim inzetbaar is. Remco geeft aan dat Leo ook flink wat tijd 

heeft en dus ook capaciteit om FSVDF ook overdag te helpen. 

IV. Verkiesbaar als algemeen bestuurslid Mark de Bokx. Voor 86, tegen 31 en onthouding 16. 

Mark is al jaren actief voor de vereniging onder meer als redactielid van Hand in Hand, de Feyenoord 

Supportersraad en hij schrijft voor het programmaboekje Stadion Sport Nieuws. Mark geeft aan dat 

Hand in Hand tien keer per seizoen uit te brengen een flinke uitdaging is. Hij geeft aan dat het 

geweldig is om te doen, je leert er veel van. Hij geeft aan dat zijn interesses liggen in extern contact 

en het magazine Hand in Hand. 

 

Vraag voor Mark vanuit Mike. Wat kan je als bestuurslid meer betekenen dan wat je nu doet voor 

Hand in Hand? Mark geeft aan het goed is om je gezicht te laten zien bij de redactie, nu legt Lennard 

de contacten. Mike vraagt wat je anders gaat doen in het bestuur dan de Feyenoord Supportersraad? 

Mark hoopt op een ander niveau te komen dan de Feyenoord Supportersraad met de club. Mark 

geeft aan dat hij hoopt meer beleidsmatige invloed te kunnen hebben, dit is bij de Feyenoord 

Supportersraad anders. Voordeel is dat als je bij Feyenoord Supportersraad zit hiervan al wel kennis 

hebt. 

V. Verkiesbaar als algemeen bestuurslid Jeroen de Wit (heeft zich afgemeld) 

VI. Verkiesbaar als algemeen bestuurslid Juriën Buurman. Voor 103,  tegen 19 en onthouding 11. 

Juriën is 30 jaar oud, en is hiervan al 25 jaar Feyenoorder. Staat op De Noordzijde vak S. Hij is al jaren 

bezig met het sfeerteam. Wil zich vooral op het sfeerteam en alles hieromheen inzetten! Zijn doel is 

om lijntjes tussen het sfeerteam en FSVDF korter te houden. 

VII. Verkiesbaar als algemeen bestuurslid Kees Lau. Voor 85, tegen 31 en onthouding 17. 

Kees is de afgelopen 10 jaar betrokken geweest bij Feyenoord. Supporters Steunen Feyenoord, hij 

geeft aan veel supporters te kennen en heeft ook veel mensen in het Maasgebouw ontmoet. Heeft 

ervaring in het bestuurswerk, staat op vak S en ziet het als een uitdaging om vooral te zorgen dat het 

grote aantal mensen die we hebben hun kwaliteit kunnen ontplooien en benutten. 

- Philip Buitendijk. Voor 61, tegen 56 en onthouding 16. 

Philip heeft zich vorig seizoen aangemeld als kandidaat voor het bestuur. Hij heeft een seizoen 

meegedraaid en veel geleerd van de vereniging en de club. Hij heeft een ledenrapportage 

aangemaakt met een bijbehorend dashboard. Hij heeft zich ingezet voor de website en het 

stadiondossier. Philip geeft aan dit te willen voorzetten. Voor het budget voor het supportershome 

wil hij meedenken hoe dit geld te besteden en in te zetten. Hij geeft aan dat de Feyenoord 

Supportersraad als klankbord voor de club kan functioneren. Een voorbeeld hiervan is de 

seizoenkaart-campagne, dit is erg goed gegaan. 

 

Mike vraagt aan Philip, je noemt een aantal zaken onder andere over de Feyenoord Supportsraad 

maar die zie ik niet. Philip geeft aan dat hij bij de Feyenoord Supportersraad wel voortgang zoals de 

seizoenkaartcampagne en dat de rapportage over de leden voor kantoor erg nuttig is. Mike geeft aan 

hoe het zit met het puntje ledenwerving. Philip geeft aan dat na de spandoekenactie er een gratis 

lidmaatschap opgezet is. Dit is uit mijn koker, dit heeft flink wat leden opgeleverd. Maar we moeten 

inderdaad als FSVDF extra leden werven! 

 

Ellen vraagt/brengt een zorg uit dat mensen niet naar de inhoud van Philip kijken maar naar 



bijvoorbeeld de daden. Hoe voorkomen we dat dit negatief overkomt voor FSVDF en de club? Philip 

geeft aan dat hij naar de inhoud wilt blijven kijken. Jeffrey vraagt wat is er nodig om niet meer in de 

tuin te staan bij directieleden? Philip geeft aan dat hij niet in de tuin heeft gestaan, hij zet zich graag 

in voor de verenging en kan zeker fanatiek zijn maar wil vooral mooie dingen doen.  

 

Gijs vraagt of Philip een proces-verbaal heeft gekregen bij de desbetreffende speurtocht. Philip wil er 

verder niet op ingaan maar geeft aan geen proces-verbaal te hebben ontvangen. 

- Alwin van den Hoven. Voor 75, tegen 50 en onthouding 18. 

Alwin, geeft aan dat de meeste mensen hem wel kennen. Hij heeft zich zelf verkiesbaar gesteld. Hij 

geeft aan dat de grootste uitdaging ligt op supportersgebied omdat het Legioen verdeelt is op allerlei 

vlakken. Met verdeeldheid win je niks geeft hij aan. Zijn doel is om supporters dichter bij elkaar 

brengen. Als supportersvereniging spreken we namens alle supporters vandaar zijn aanmelding. 

Alwin geeft aan dit in het huidige bestuur te missen vandaar zijn kandidatuur.  

Frans geeft aan dat hij zich zorgen maakt. Bij de naam Alwin gaan er een hoop haren overeind staan 

in het Maasgebouw. Alwin geeft aan dat hij goede contacten heeft binnen Feyenoord. We zijn zeer 

kritisch en erg opbouwend. Een kritische houding is belangrijk.  

 

Mike, geeft aan dat Alwin van FRFC1908 is. Binnen het Maasgebouw zijn ze niet altijd even blij met 

FRFC1908. Dit staat wel los van Alwin, de laatste tijd gaat dit beter denk hierbij aan De Legioenzaal 

outdoor, de spandoekenactie en De Legioenzaal welke in samenspraak met Feyenoord is gegaan. 

 

Jan, Feyenoord mag nooit bepalen wie er in het bestuur van FSVDF zit , net zoals andersom. Jan geeft 

aan dat hij belangenverstrengeling ziet in merchandise en andere zaken met FRFC1908. Slechte naam 

geldt niet maar Jan vraagt zich af of de kandidatuur van een aantal bestuursleden wel de juiste stap 

is. Is het niet handiger om mensen er tussen te zetten om zo de band met onder andere Feyenoord 

goed te houden/te verbeteren. 

 

Gijs geeft aan dat Alwin het recht heeft om toe te treden tot het bestuur. Jan geeft aan dat het om 

de totaliteit gaat en dus niet op de persoon Alwin. Alwin geeft aan over de belangenverstrengeling 

dat de samenwerking soms goed loopt of stroef met FSVDF. Hij ziet het anders, FRFC1908 is geen 

supportersvereniging en hij ziet geen overlap dus ook geen belangenverstrengeling. 

 

Jeffrey geeft aan dat het niet over personen gaat maar ziet wel een koppeling tussen de supporters 

en de invloed naar de FSVDF. Stadion Sport Nieuws verkopers worden aangekeken en aangesproken 

door supporters op zaken die zich op de tribunes en rondom De Kuip afspelen. Alwin geeft aan dat er 

meer openheid kan worden gegeven waardoor er meer duidelijkheid komt naar de supporters/leden. 

 

Koen zag een vraag over belangenverstrengeling. Er is een nieuwe wet waardoor er meerdere 

offertes opgevraagd moeten worden door FSVDF. Als er verstrengeling is dan kan het desbetreffende 

bestuurslid niet mee stemmen op het onderwerp. 

 

Debbie heeft een vraag voor Alwin. Stel je voor vanuit het bestuur stemt men over een 

onderwerp/visie waar je niet achterstaat en deze wordt aangenomen. Kun je, je hier dan in vinden? 

Meerderheid van stemmen geeft de doorslag hierin zegt Alwin. 

- Jeroen Kerkhof. Voor 66, tegen 53 en onthouding 14. 

Jeroen is 37 jaar oud en heeft 15 jaar een seizoenkaart. Hij zit 10 jaar in het sfeerteam en hij heeft 



zich aangemeld om de supportersvereniging sterker te maken. Zijn doel is om meer leden te werven 

en de belangen voor supporters te behartigen. 

 

Mike geeft aan Jeroen aan dat hij zijn werk goed doet. Het sfeerteam wil Juriën ook vanuit De 

Noordzijde. Blijf je doorgaan met je werk bij het sfeerteam als je bestuurder gaat worden? Jeroen wil 

samenwerken met de diverse partijen binnen het sfeerteam. Jeroen heeft aan dat hij ook 

vrijwilligerscoördinator binnen het sfeerteam en hij zit in de communicatie naar Feyenoord toe wat 

betreft sfeeracties.. Dit wil hij behouden, ook bij de Feyenoord vrouwen. Mike vraagt hoe zie jij het 

voor je Jeroen ook als Juriën gekozen gaat worden. Jeroen denkt dat er weinig gaat veranderen.  

 

Frans geeft aan dat de inhoud van de rollen beter in een bestuursvergadering belegt kan worden. 

 

Alwin geeft aan dat Jeroen ook sterk is in het aansturen van de vrijwilligers. 

- Martien Verstralen. Voor 47, tegen 61 en onthouding 25. 

Martien is 44 jaar oud en heeft sinds 1992 een seizoenkaart. Sinds 2001 een plek op de Noordzijde. 

Martien werkt in de automatisering. Wil mensen binden en verbinden, hij heeft een passie voor 

Feyenoord. Hij geeft aan dat hij kritisch is, hij levert veel commentaar en vond het tijd vonden om dit 

ook vanuit FSVDF te doen. Normalisatie, maatschappelijk en clubcultuur zijn hiervoor de 

steekwoorden. Martien wil FSVDF vooruit helpen. 

 

Koen neemt afscheid van Susanne, Remco, Marco en Eduard als bestuursleden. De aftredende 

bestuursleden ontvangen een bloemetje en een cadeau voor hun inzet. 

 

De uitslag van de verkiezing van het bestuur is bekend. Penningmeester Koen is herkozen en 

daarnaast zijn de 9 nieuwe bestuursleden gekozen door de leden. Het nieuwe bestuur neemt plaats 

aan de bestuurstafel. 

11. Rondvraag 

1. Jeffrey hoe kun je de jonge Feyenoorders binden? Het nieuwe bestuur geeft aan dat blijft altijd 

lastig dan de wat oudere leden. Jongeren veranderen snel van interesse.  

2. Henk wat is de huidige verstandhouding met de club? Het nieuwe bestuur geeft aan dat 

verstandhouding is goed alleen wij denken soms anders over zaken. Henk vraagt hoe dat nu gaat. Het 

nieuwe bestuur geeft aan dat er een formeel overleg is 1 keer in de 2-3 maanden. Er is daarnaast wel 

vaker overleg met supporterszaken. 

3. Ray hoe gaan jullie de komende tijd ons informeren. Koen er komt een bestuursvergadering 

waarin de taken gaan worden verdeeld. Via de socials en de nieuwsbrieven gaan we de achterban 

informeren. 

 

4. Jeffrey vraagt ik hoor een verharding maar hoe ga je nu supporters samenbrengen? Het nieuwe 

bestuur denkt dat het vooral gaat om duidelijkheid richting de supporters.  

12. Sluiting 

Koen sluit de Algemene Ledenvergadering om 21.49 uur. 


