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1.Opening en Mededelingen 

Voorzitter W. Voots heet om 18.30 uur alle aanwezigen welkom. Hij maakt melding van het feit dat 
het eerste elftal van de Sportclub Feyenoord bovenaan staat. Verder memoreert hij de nieuwbouw 
op Varkenoord van de accommodatie voor Sportclub en de Academy van de BVO. 

2.Ingekomen stukken 

Er is bericht van verhindering van de heren P. Bak en H. Huigen. 

3.Verslag van de vergadering, gehouden op 13 december 2016 

In het vorige verslag ontbreekt de ingekomen brief van de hr. Buitelaar inz. de positie van de 
certificaathouders bij een eventueel nieuw stadion. (e.e.a. is destijds in de AVA Stadion Feijenoord 
aan de orde gekomen evenals vandaag later op de avond). 

Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen en het verslag wordt onder dankzegging van de 
secretaris goedgekeurd. 

4.Voorbereiding Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. 2017 

Naar aanleiding van de agenda AVA Stadion Feijenoord zijn wij akkoord met décharge van de directie 
en RvC.  

De discussie t.a.v. de positie van de certificaathouders gaat verder waar het vorig jaar gestopt is, 
echter met dien verstande dat destijds e.e.a. is aangekaart door de voorzitter tijdens de AVA en dat 
wij de toezegging gekregen hebben van de Directie en RvC dat de certificaathouders een voorstel 
tegemoet konden zien zodra daar concrete gedachten over zijn. Men is er mee bezig, maar er kunnen 
nogal wat fiscale – c.q. juridische consequenties aan vast zitten en die worden onderzocht. Daarnaast 
is Feyenoord City nog lang geen feit. 

Over Feyenoord City gesproken; er wordt gevraagd hoe het zit met de inmiddels gemaakte kosten; 
die zijn voor het Stadion en wat de gevolgen zullen zijn als Feyenoord City niet doorgaat is de vraag 
die later eveneens tijdens de AVA wordt beantwoord. 

Met de voorgenomen benoeming van 3 nieuwe commissarissen zoals in agenda AVA Stadion 
Feijenoord genoemd gaat iedereen akkoord. 

 

 



5.Rondvraag 

Met name worden vragen gesteld die door Jan van Merwijk beantwoord dienen te worden; 
voorafgaand aan de AVA heeft de secretaris deze doorgespeeld aan Jan van Merwijk, waarop hij ze 
tijdens de AVA heeft meegenomen in zijn toelichting op cijfers etc. 

a. lange wachtrijen loket 42/43 
b. klanttevredenheid/vieze toiletten, m.n. bij vak BB 
c. kan er geen andere wachtrij komen bij CL wedstrijden? 
d. indien er een concreet voorstel komt richting certificaathouders komt er dan een bijzondere 

vergadering? 

6.Sluiting 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst een ieder een plezierige Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders toe. 

Hij sluit de vergadering. 


