
 
 

Notulen van Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  

Stadion Feijenoord N.V. 
 

Datum : dinsdag 10 december 2019, 19:30 uur 

Locatie : Van Zandvlietzaal, Olympiazijde  

Status : concept  

 

Volgens de presentielijst zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd: 

Stichting Administratiekantoor aandelen Stadion Feijenoord N.V. (SAK) als houder van 

2000 aandelen C, 364 aandelen O en 1 aandeel en tevens: 

▪ 71 houders van aandelen V, samen vertegenwoordigend 585 aandelen V 

 

Van de Raad van Commissarissen van Stadion Feijenoord zijn aanwezig: 

▪ de heer C.J. de Bruin  

▪ de heer P. van Oord 

▪ mevrouw M.F.E. de Waard-Preller 

▪ mevrouw D. van der Sluijs 

▪ de heer G.J.H. van der Vegt 

 

Van de directie van Stadion Feijenoord zijn aanwezig:  

▪ de heer J.W.N. van Merwijk  

▪ de heer C.L. Berg  

 

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 198.075,- verdeeld in:  

▪ 2000 aandelen C van elk € 45,38  

▪ 2000 aandelen V van elk € 45,38 

▪   364 aandelen O van elk € 45,38  

▪   1 preferent aandeel van € 45,38 

Van het geplaatste kapitaal C is 100 % aanwezig of vertegenwoordigd 

Van het geplaatste kapitaal O is 100 % aanwezig of vertegenwoordigd 

Van het geplaatste kapitaal V is   29 % aanwezig of vertegenwoordigd 

Van het geplaatste kapitaal preferent aandeel is 0% aanwezig of vertegenwoordigd. 
 

=================================================== 

Voorzitter: de heer C.J. de Bruin 

Secretaris: de heer J.W.N. van Merwijk 

 

1 Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de vergadering om 19:40 uur en heet de aanwezige aandeelhouders en 

certificaathouders van harte welkom bij deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

(AVvA) van Stadion Feijenoord N.V.  

 

Mededelingen: 

De voorzitter deelt mede dat de heer A. Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf 

Rotterdam, zich helaas niet meer verkiesbaar stelt als commissaris van het Stadion wegens 

een mogelijke belangenverstrengeling met het nieuwe stadionproject. Agendapunt 8a zal 

dan ook niet worden behandeld en wordt derhalve ingetrokken. 
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2 Aanwijzing secretaris 

De voorzitter wijst de heer Van Merwijk aan als secretaris van de vergadering 

(overeenkomstig artikel 35, lid 1 van de Statuten). 

 
 

3 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 

 17 juni 2019 

 

Wijzigingen: 

Pagina 3, alinea 5: de heer Hugen merkt op dat hij met 'vaste zitplaatsen' heeft bedoeld, 

en naar zijn mening ook gezegd, 'eeuwigdurend zitplaatsrecht'. Dit wordt aangepast in de 

notulen. 

 

N.A.V. 

Pagina 12, alinea 1: naar aanleiding van de opmerking van de heer Van Merwijk dat met 

betrekking tot de verantwoording van het eerste kooprecht in de nadere uitwerking van 

alle regelingen, nog zal worden bezien hoe daarover verslag kan worden gedaan. De heer 

Hugen vraagt naar aanleiding hiervan of daarover al iets bekend is. De heer Van Merwijk 

antwoordt dat hiermee is bedoeld hoe het eerste recht van koop met externe organisatoren 

is geregeld en dat daar nu nog geen afspraken over zijn gemaakt, dit zal moeten worden 

vastgelegd per verhuring in het nieuwe stadion. De heer Hugen merkt op dat het om de 

terugkoppeling gaat. De heer Van Merwijk antwoordt dat jaarlijks verslag kan worden 

gedaan van hoe één en ander in afspraken is vastgelegd. 

Pagina 18, bijlage stemuitslag: de heer De Monchy merkt op dat de schriftelijke stemming 

tijdens de AVvA op 17 juni jl. volgens hem niet correct is vastgesteld in de vorige 

vergadering en vraagt zich af of dit een officieel goedgekeurde stemming is. De voorzitter 

antwoordt dat het een door een notaris goedgekeurde stemming betreft en dat de telling 

heeft plaatsgevonden onder leiding en controle van de notaris van de vennootschap.  

De heer Van Merwijk vult aan dat in de vergadering is gezegd dat de quota zijn behaald en 

de besluitvorming derhalve kon doorgaan. De bijlage is tot op de stem nauwkeurig de 

uitkomst van de telling. De heer De Monchy constateert dat dit weliswaar de juiste 

procedure is, waarbij de meerderheid tijdens de vergadering werd behaald en de exacte 

telling buiten de vergadering heeft plaatsgevonden, maar dat het document met de 

stemuitslag dus niet destijds kan zijn vastgesteld. De voorzitter antwoordt dat het 

document de exacte uitslag van de stemming weergeeft die in de huidige vergadering 

wordt vastgesteld.  

 

De notulen van de AVvA d.d. 17 juni 2019 worden vastgesteld onder dankzegging aan de 

opstelster hiervan. 

 

4 Jaarstukken over boekjaar 2018-2019 

De volgende kerngegevens uit het jaarverslag 2018-2019 worden door de heer Van 

Merwijk toegelicht middels een presentatie. 

Noot: de presentatie van de heer Van Merwijk is op 31 januari 2020 per e-mail nagestuurd 

aan alle aandeelhoudersgroeperingen van Stadion Feijenoord. 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

De omzet is met iets meer dan € 4,5 mio toegenomen ten opzichte van het vorige 

boekjaar.  
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De kosten exclusief de Stadionontwikkeling zijn toegenomen met ongeveer  

€ 4,5 mio ten opzichte van het vorig boekjaar. De kosten van de Stadionontwikkeling 

bedroegen € 8,7 mio en zijn met € 500.000,- afgenomen ten opzichte van het vorige 

boekjaar. De verrekenbare vennootschapsbelasting bedroeg € 1,3 mio, dit is € 820.000,- 

minder ten opzichte van het vorige boekjaar. Het resultaat deelnemingen, waarbij 

dochteronderneming STiPT B.V. een negatief effect veroorzaakte, bedroeg - € 62.000,-. 

Dit is € 68.000,- minder ten opzichte van het vorige boekjaar. Op geconsolideerde basis 

heeft dit alles geleid tot een verlies van ruim € 6,8 mio in het boekjaar 2018-2019, dit is  

€ 369.000,- meer verlies ten opzichte van het vorige boekjaar. De cashpositie per 30 juni 

2019 was € 3,2 mio en is met € 604.000,- afgenomen ten opzichte van het vorige 

boekjaar. 

 

Resultaat exclusief Stadionontwikkeling 

Net als voorgaand boekjaar is er sprake van een positief resultaat als je de kosten voor de 

Stadionontwikkeling buiten beschouwing laat. In boekjaar 2018-2019 bedroeg het resultaat 

exclusief Stadionontwikkeling € 531.000,-. 

 

Opbrengsten 

Het overzicht van de opbrengsten over de afgelopen vier boekjaren laat zien dat er 

redelijke stappen zijn gemaakt met betrekking tot de groei van de omzetontwikkeling van 

het Stadion. De opbrengsten zijn met ruim € 4,5 mio toegenomen ten opzichte van vorig 

boekjaar. Dit is voornamelijk te danken aan de posten horeca, wedstrijden en huur, die zijn 

gerelateerd aan de hoeveelheid activiteiten die er is geweest in het Stadion. Verder is er 

een omzetstijging te zien bij de posten Beveiliging (SMG), Hospitality (CREW) en Overig. 

 

Horeca 

De omzetstijging van ruim € 2,3 mio is voornamelijk te danken aan de evenementenomzet 

publiekscatering die grotendeels door concerten met 53% is gestegen.  

Daarnaast zien we ook een hoger gemiddeld bestedingspatroon bij de voetbalwedstrijden 

door de gedane investeringen in de drankvoorzieningsfaciliteiten. De evenementenomzet 

zakelijk is met 10% gestegen, ook daar is sprake van een hoger bestedingsniveau bij de 

concerten, bij dergelijke evenementen wordt in het Maasgebouw meer geconsumeerd dan 

bij de Feyenoordwedstrijden. 

 

De overige horecaomzet is 3% gedaald omdat in het Maasgebouw en op het veld minder 

mogelijkheden voor activiteiten waren door de concerten in de zomerperiode. 

 

Wedstrijden, huur en overig 

De hogere huuropbrengsten zijn te danken aan de interlandwedstrijden en concerten die 

hebben plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de daarmee samenhangende 

parkeeropbrengsten en de ticketverkoop voor KNVB-wedstrijden. Wanneer er sprake is van 

een interland, wordt een deel van de kaartverkoop door het Stadion gedaan. 

 

Beveiliging en Hospitality 

De Beveiligingsopbrengsten (SMG) zijn gegroeid met € 508.000,- en de Hospitality-

opbrengsten (CREW) met € 165.000,-.  
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Met betrekking tot CREW is deze groei gekoppeld aan de toegenomen activiteiten in het 

Stadion, dus meer evenementen betekent meer inzet vanuit CREW. Ook SMG heeft daar 

profijt van gehad in termen van omzet en daarnaast zijn de activiteiten toegenomen bij de 

corporate tak.  

 

Kosten exclusief Stadionontwikkeling 

Net zoals de omzet laten ook de kosten over de afgelopen vier boekjaren een stijgende lijn 

zien. Dit is verklaarbaar door een met een stijgende omzet samenhangende hogere 

kostprijs verkopen, hogere personeelslasten, hogere algemene exploitatiekosten en hogere 

onderhoudskosten. Per saldo zijn de kosten € 4,5 mio toegenomen ten opzichte van vorig 

boekjaar. 

 

Kostprijs verkopen 

Er is sprake van een stijging van € 2,6 mio omdat er dit boekjaar meer personeel is ingezet 

bij SMG en CREW vanwege de toegenomen activiteiten. Ook de kostprijs Food & Beverage 

is toegenomen door een stijgende horecaomzet. Tenslotte is er de inkoop van de Business 

Units en Business Seats waar wel marge op wordt gemaakt, maar waar ook een stevige 

inkoopprijs aan vasthangt.    

 

Personeelslasten 

De stijging van de personeelslasten heeft te maken met een met name bij SMG en CREW 

toegenomen personeelsbestand vanwege de toename van hun activiteiten en groeiende 

omzet. Verder hebben inflatie, indexering en ontslagvergoedingen ook invloed. Tenslotte is 

er een extra inspanning verricht om met name bij SMG meer oproepkrachten te werven om 

in te kunnen zetten wanneer dat nodig is, wat heeft geleid tot hogere kosten voor werving 

& selectie en opleidingen. 

 

Algemene exploitatiekosten 

Door het uitvallen van de lichtmasten bij de wedstrijd Feyenoord-VVV Venlo moest de 

wedstrijd opnieuw worden gespeeld. De daaraan verbonden kosten ad € 158.000,- heeft 

het Stadion vanuit haar verantwoordelijkheid op zich genomen. Bij SMG zijn ICT-uitgaven 

gedaan voor een nieuw planningsysteem. Verder is het mobiliteitsplan voor het Nieuwe 

Stadion opgepakt teneinde daar meer regie over te krijgen. Tot slot zijn er de 

acquisitiekosten voor het aantrekken van grootschalige evenementen. 

 

Onderhoudskosten 

Om de eerste training op een goed veld te laten plaatsvinden, is besloten om het hoofdveld 

in juni 2019 te vervangen in plaats vanaf 1 juli 2019 (vanaf aanvang nieuw boekjaar).  

Er hebben dus twee veldvernieuwingen plaatsgevonden in één boekjaar waardoor deze 

kostenpost hoger is. Verder is er incidenteel onderhoud gepleegd, zoals het herstellen van 

een lastig te traceren en gecompliceerde lekkage in het Maasgebouw. 

 

Nieuw Stadion B.V. 

Alle kosten die samenhangen met de Stadionontwikkeling worden nog steeds opgevoerd in 

de winst- en verliesrekening. Deze kosten ad € 8,7 mio kunnen als volgt worden 

onderverdeeld: 

➢ Directe ontwikkelingskosten ad € 7,5 mio, dus de betaling van alle partijen die 

werkzaamheden verrichten ten behoeve van de Stadionontwikkeling;  
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➢ Financieringslasten die voortkomen uit de reeds aangegane brugfinanciering; 

➢ Personele kosten van het Stadion dat voor 100% voor dit project beschikbaar is 

gesteld.  

In het bedrag van € 8,7 mio is een afgesproken bijdrage van de Stichting 

Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) ad € 1,3 mio verwerkt. Er is veel voorwerk 

verricht om te komen tot het masterplan en daar is een vordering van € 1,3 mio tegenover 

gezet. Dit bedrag kan in de toekomst wellicht nog hoger worden. 

 

Investeringen Stadion Feijenoord N.V. 

In het boekjaar 2018-2019 is € 3,1 mio geïnvesteerd. Er is onder meer geïnvesteerd in 

Railseats, een nieuw planning- en reserveringssysteem voor de horeca, vervanging van de 

defecte koelinstallatie voor het Maasgebouw door een installatie met een betere 

koelfaciliteit, uitbreiding van de toiletfaciliteiten binnen de hekken van het Stadion en 

uitbreiding van de bier- en frisdranksystemen zodat er meer capaciteit is in de aanwezige 

outlets. Binnen alle beperkingen is er gezocht naar meer verkoopcapaciteit. 

 

Conversie lening Gemeente Rotterdam 

Sinds 1994 is er een achtergestelde lening zonder aflosverplichting van de Gemeente 

Rotterdam ten behoeve van de renovatie van De Kuip. In overeenstemming met de 

voorwaarden uit de position paper en de verstrekkingsvoorwaarden van de banken voor de 

brugfinanciering, is deze lening (vreemd vermogen) omgezet in eigen vermogen door de 

uitgifte van één preferent aandeel. In de AVvA van 17 juni 2019. is met elkaar daartoe 

besloten en is het restant geboekt als agioreserve. Daarmee is het eigen vermogen 

duidelijk verbeterd. In de geest van de toenmalige afspraken met betrekking tot de 'oude' 

lening is een dividenduitkering van 4% afgesproken, deze is niet cumulatief en wordt alleen 

uitgekeerd als de winst toereikend is. Kortom; de filosofie is doorgetrokken maar van 

vreemd vermogen is eigen vermogen gemaakt.  

 

Negatief eigen vermogen Stadion Feijenoord 

Vorig jaar is uitgesproken dat het eigen vermogen met de conversie en de exploitatie 

positief zou kunnen worden; dat is net niet gelukt. Het negatief eigen vermogen bedraagt 

per einde van het huidig boekjaar - € 1,8 mio. Dit is mede veroorzaakt doordat alle extra 

ontwikkelingskosten in de winst- en verliesrekening worden gebracht. Pas op het moment 

dat er echt zekerheid is over het Nieuwe Stadion, en die is er pas bij de Financial Close, 

zullen alle kosten worden geactiveerd. Na de Financial Close zal er weer geld binnenkomen, 

zowel eigen- als vreemd vermogen en zal met name het eigen vermogen weer positief zijn. 

Eén en ander heeft dus te maken met gemaakte keuzes, oplopende kosten en een wat 

tegenvallende exploitatie. 

 

Security Management Group B.V. 

De tegenvallende exploitatie is voornamelijk te wijten aan de dochteronderneming SMG 

met een negatief resultaat deelneming van - € 711.000,- waar dit vorig boekjaar nog een 

winst van € 290.000,- betrof. De omzet is wel gegroeid, dus de potentie was zeker 

aanwezig.  
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Oorzaken negatief resultaat SMG 

Er is sprake van een zeer overspannen arbeidsmarkt en het is SMG helaas niet gelukt om 

voldoende eigen mensen te werven om het grote aantal lopende contracten en opdrachten 

uit te kunnen voeren. Men heeft dus veel personeel moeten inhuren tegen een snel 

oplopende kostprijs veroorzaakt door de overspannen arbeidsmarkt. Verder lag de focus op 

groei in plaats van op resultaat en zijn de backoffice kosten flink gestegen, omdat er meer 

aandacht nodig was voor de verbreding van de activiteiten over vier divisies en twee joint 

ventures. Tenslotte bleek de inschatting dat bij opdrachten elders in het land gebruik 

gemaakt kon worden van personeel vanuit de lokale arbeidsmarkt niet te kloppen.  

Er moesten oproepkrachten vanuit Rotterdam elders in het land worden ingezet tegen een 

hogere kostprijs die niet volledig kon worden doorberekend aan de opdrachtgever, 

waardoor de marges afnamen. 

 

Actieplan SMG 

Pas vrij laat in het boekjaar werd het negatieve resultaat van SMG en de oorzaken daarvan 

zichtbaar voor het Stadion. Er is ingegrepen door een nieuwe directie bij SMG aan te 

stellen. De hele bedrijfsvoering is kritisch doorgelicht; er is voor gekozen om alleen de 

activiteiten voort te zetten waarin SMG goed is en groot mee is geworden en de andere 

activiteiten af te stoten. Daarnaast is er gekozen voor een kleinere backoffice. Kortom; er 

is sprake van een herstructurering waarbij gestreefd wordt naar meer eigen personeel, 

maar waarbij ook harde eisen worden gesteld ten aanzien van te behalen brutomarges. Dat 

laatste houdt ook in dat opdrachten niet zullen worden aangenomen als ze te weinig 

opleveren. 

 

CREW Hospitality Services B.V. 

Bij de dochteronderneming CREW is de omzet licht gegroeid, maar het resultaat is iets 

afgenomen omdat men ook hier wat moeite had met het werven van eigen personeel. 

Er staan nog steeds voldoende oproepkrachten op de payroll maar minder dan waarop was 

gehoopt en ook daar moeten de pieken worden opgevangen door het inhuren van extern 

personeel. Het inhuren van extern personeel is fors duurder terwijl de contracten met de 

inhurende partijen niet altijd meebewegen met deze stijgende kostenpost. Gelukkig is dat 

echter aan de positieve kant van de medaille gebleven en lijkt er een verbetering zichtbaar 

te zijn. 

 

Conclusies boekjaar 2018 - 2019 

Concluderend kan het volgende worden gesteld; 

➢ Het forse negatieve resultaat van € 6,9 mio wordt veroorzaakt door de 

ontwikkelingskosten van het nieuwe stadionproject die zijn verwerkt in het resultaat. 

➢ De lening van de Gemeente Rotterdam is omgezet in aandelenkapitaal, waarmee per 

saldo het negatieve eigen vermogen is verbeterd. 

➢ De liquiditeit is licht afgenomen door het negatieve resultaat en het hoge 

investeringsniveau. 

➢ Op basis van reguliere exploitatie is er een gezonde bedrijfsexploitatie met een 

positief resultaat van € 531.000,- voor belastingen. 

➢ SMG heeft een teleurstellend boekjaar achter de rug, maar een herstructurering is in 

gang gezet. 

➢ CREW heeft een licht positief resultaat behaald in een competitieve arbeidsmarkt. 
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Toekomst 

Uiteraard blijft de focus liggen op de huidige bedrijfsvoering in dit stadion. Er wordt 

gekeken naar een snellere instroom bij de toegangspoorten. Bij drukbezochte wedstrijden 

is met name aan de Olympiazijde sprake van lange wachtrijen, dit in tegenstelling tot de 

andere delen van het Stadion. Er zal worden gekeken of de noodpoorten kunnen worden 

voorzien van een tijdelijke toegangspoort, zoals dat ook is gedaan bij de concerten.  

Bij de Van Zandvlietzaal zal bij drukbezochte wedstrijden een extra bar worden geplaatst.  

Tenslotte is de bekende Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell verzocht de gang 

van zaken met betrekking tot de horeca door te lichten en hopelijk komt daar een aantal 

adviezen ter verbetering uit. Hetzelfde zal worden gedaan met betrekking tot de 

Boardroom en andere zalen. Verder is daar natuurlijk het toewerken naar de volgende fase 

van het stadionproject waarover meer in de presentatie van de heer Carl Berg later in deze 

vergadering. De herstructurering van SMG heeft de aandacht. Als gevolg van de Wet 

Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is er nieuwe regelgeving en die zal met name bij de 

dochterondernemingen CREW en SMG goed moeten worden ingevoerd. De WAB zal leiden 

tot andere verplichtingen met betrekking tot personeel op de payroll die ook weer zullen 

worden opgelegd aan de inhurende partijen. Tenslotte zal men zich gaan voorbereiden op 

een rookverbod dat door de KNVB met ingang van het aankomende voetbalseizoen 2020-

2021 zal worden opgelegd aan alle voetbalstadions in Nederland. Met de Feyenoord 

Supportersraad is al gebrainstormd over hoe dit verbod het beste geïntroduceerd kan 

worden om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.  

 

Na deze toelichting op de jaarstukken krijgen de aandeelhouders gelegenheid tot het 

stellen van vragen. 

 

De heer Stijlen vraagt naar het rookverbod in het Stadion, op dit moment geldt dat voor de 

gezinsvakken en de trappen. Hij gaat ervan uit dat het rookverbod voor het hele stadion 

zal gaan gelden. De heer Van Merwijk antwoordt dat dit klopt. Het rookverbod zal in ieder 

geval gelden voor alle tribunes en alles rondom het speelveld en men is in gesprek met de 

KNVB over de exacte toepassing van de regelgeving daaromtrent. Het rookverbod is 

gericht op de wedstrijdbezoekers en het idee is om, indien mogelijk, een aantal plekken 

niet op maar achter de tribunes in te richten waar roken kan worden gefaciliteerd. De heer 

Van Merwijk antwoordt bevestigend op de vraag van de heer Van Stijlen of dit pas vanaf 

het voetbalseizoen 2020-2021 zal gelden.  

 

De heer Oostrom (voorzitter van de VASF) refereert aan pagina 49 van het jaarverslag 

Stadion Feijenoord 2017-2018 waarin wordt gesteld dat de BVO aansprakelijk is tot aan € 5 

mio van de totale lening bij Goldman Sachs voor het nieuwe stadionproject. Inmiddels is 

dat niet meer het geval en is de BVO alleen aansprakelijk voor de eerste tranche van deze 

lening en vraagt waarom deze wijziging niet wordt gemeld in het jaarverslag 2018-2019. 

De heer Van Merwijk antwoordt dat het huidige jaarverslag een weergave is van de huidige 

stand van zaken. Bij de overgang naar de volgende fase zijn er nieuwe afspraken gemaakt 

met de BVO en deze zijn in dit jaarverslag weergegeven. De heer Oostrom vraagt 

vervolgens of deze wijziging inhoudt dat de BVO zich zorgen maakt en de 

verantwoordelijkheid over de tweede tranche niet wil dragen. De heer Van Merwijk 

antwoordt dat er afspraken zijn gemaakt dat bij de overgang van fase 1 naar fase 2 het 

Stadion alle vervolgverplichtingen op zich zou nemen, dus ook in financiële zin.  
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Er is dus geen sprake van zorg maar van andere afspraken waarbij het Stadion de volle 

verantwoordelijkheid neemt. De heer Van Oostrom concludeert dat de consequentie 

daarvan een aanzienlijk grotere exposure van Stadion Feijenoord vraagt als de doorgang 

van een nieuw stadion een no-go krijgt. De heer Van Merwijk antwoordt dat deze groter is 

geworden ten opzichte van 2017-2018. De heer Oostrom wil graag weten hoelang Stadion 

Feijenoord dan gebukt zal gaan onder de hiermee samenhangende financiële lasten. De 

heer Van Merwijk antwoordt dat op het moment dat de Financial Close voor het Nieuwe 

Stadion wordt bereikt, er geld beschikbaar komt waarmee alle voorbereidingskosten 

kunnen worden gedekt. In de financiering is deze kostenpost al voorzien, dus het geld dat 

er nu wordt ingestoken komt allemaal terug.  

 

De heer De Knecht meldt dat hij zojuist op zijn telefoon een persbericht heeft ontvangen 

van Feyenoord City dat het nieuwe stadion een jaar later dan gepland zal openen, namelijk 

in de zomer van 2025 in plaats van in 2024. Na voorlezing van het volledige persbericht 

verklaart de heer De Knecht dat hij vooral teleurgesteld is in de wijze waarop hij dit bericht 

nu moet vernemen, omdat hij deze belangrijke informatie niet krijgt tijdens deze 

vergadering. De voorzitter dankt de heer De Knecht voor het voorlezen van het persbericht 

en merkt op dat daarmee eenieder de informatie iets eerder heeft gehoord dan gepland, 

namelijk tijdens de presentatie 'Stand van zaken Nieuwe Stadion' van de heer Berg, punt 9 

van de agenda. Bij agendapunt 9 zal de heer Berg hier verder toelichting op geven.  

 

De heer Halters (namens de heer Alwin van den Hoven door wie hij is gevolmachtigd), 

heeft de cijfers grondig bestudeerd en hoopt dat de heer Berg later in de vergadering de 

volgende punten kan ophelderen: 

- Waar gaat men de financiële middelen vandaan halen om straks € 20 mio in het Nieuwe 

Stadion in te brengen, in het eigen vermogen is dat namelijk niet terug te zien. 

- Volgens de Position Paper van de Gemeente Rotterdam zal € 1,5 mio per jaar moeten 

worden vrijgespeeld. Verder is er inmiddels al een tekort € 9,5 mio en zal er over 40 jaar 

indirect € 10 mio beschikbaar moeten komen voor het uitkopen van de Sportclub. De 

bestaande schuld van € 27 mio zal moeten worden gedekt, de ontwikkelingskosten van  

€ 13 mio, een reservering voor De Kuip van € 6 mio, de eerdergenoemde inbreng van het 

Stadion aan De Kuip van € 20 mio en € 10 mio op de lange termijn. 

 

Verder is de heer Halters geschrokken van een aantal uitspraken van de heer Koevermans 

in relatie tot het Stadion; ten eerste de eis van € 25 mio met opwaarts potentieel en ten 

tweede geen uitloop in de bouwsom. Welk scenario ziet men ontstaan op het moment dat 

dit niet wordt gehaald en hoe anticiperen de bestuurders daarop. De voorzitter geeft aan 

dat deze vragen zullen worden beantwoord bij agendapunt 9. 

 

Met betrekking tot SMG vraagt de heer Hugen of bij de heroriëntatie ook een lokale 

heroriëntatie behoort, zodat er geen activiteiten meer worden ondernomen buiten de eigen 

regio. De heer Van Merwijk bevestigt dit. Verder vraagt de heer Hugen of kan worden 

afgesproken dat wordt gestopt met de beveiligingsactiviteiten wanneer er weer sprake is 

van een dergelijk fors negatief resultaat. Het gaat tenslotte om een voetbalstadion en 

activiteiten erbij zijn leuk als er winst mee wordt gemaakt, maar als dat niet het geval is 

lijkt het de heer Hugen weinig zinvol.  

De heer Van Merwijk antwoordt dat het gaat over verbreding van de exploitatie en dat in 

de jaren voorafgaand aan dit boekjaar deze activiteiten flink wat hebben opgeleverd. Er zal 
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voor worden gewaakt dat een dergelijk negatief resultaat zoals in het afgelopen boekjaar, 

zich opnieuw zal voordoen en op het moment dat men niet meer in deze activiteiten 

gelooft, dan is verkoop van SMG een mogelijke optie. Dat laatste zou dan wel inhouden dat 

de kostprijs van de beveiliging van het stadion toeneemt.  

 

De volgende vraag van de heer Hugen betreft de hoop op nieuwe interlandwedstrijden en 

concerten. In het jaarverslag staat dat men ermee bezig is, de heer Hugen vraagt zich af of 

daar al definitief zicht op is. De heer Van Merwijk antwoordt dat men in gesprek is met de 

KNVB over de verlenging van het huidige contract voor de KNVB-bekerfinale dat in 2020 

afloopt. Het streven is om hier ruim voor de zomer uitsluitsel over te hebben. Op 6 juni 

2020 zal nog een interlandwedstrijd in De Kuip worden gespeeld. Er zijn nog geen 

boekingen voor grootschalige evenementen, maar men is nog wel bezig met een aantal 

evenementen. Er zal in ieder geval worden meegelift op evenementen zoals het 

Songfestival in Rotterdam en het EK Voetbal in eigen land, hopelijk kan er in het Stadion 

nog een graantje worden meegepikt van de “oranjegekte”.  

 

De heer Hugen vraagt of de conversie van de gemeentelijke lening onomkeerbaar is, 

ongeacht wat er verder gebeurt met het Stadion, de heer Van Merwijk bevestigt dit. Verder 

vraagt de heer Hugen of met '4% niet cumulatief' eenmaal 4% of jaarlijks 4% wordt 

bedoeld. De heer Van Merwijk antwoordt dat het gaat om 4% per jaar over de agioreserve 

op het moment dat de winst, het potentieel van het Stadion, dat toelaat. Is dat in enig jaar 

niet mogelijk dan wordt er niet uitgekeerd en wordt het ook niet meegenomen naar een 

ander jaar waarin er additioneel meer ruimte is.  

 

De heer Hugen refereert aan de opmerking van de heer Van Merwijk dat er binnen de 

Veiligheidsacademie B.V. (onderdeel van SMG) nog geen activiteiten zijn ondernomen en 

dus ook nog geen kosten zijn gemaakt. De heer Hugen vraagt of kan worden 

geconcludeerd dat nog helemaal niets is gebeurd. De heer Van Merwijk bevestigt dit, er is 

alleen een BV opgericht en wat aandelenkapitaal gestort. Overigens is men wel bezig om 

hierin wat meer activiteiten te gaan ontwikkelen op het gebied van werving & selectie en 

opleiding & training om zo het zo hard nodige personeel aan te kunnen trekken. 

 

De heer Hugen vraagt of er naast de € 1,3 mio kosten die zijn doorbelast aan de STIGAM, 

even los van de eventuele winstdeling in de verkoop van onroerend goed, nog andere 

kosten zullen worden doorbelast. De heer Van Merwijk antwoordt dat dit tijdens de 

presentatie van de heer Berg aan de orde zal komen, tezamen met nog een aantal andere 

dingen die in het vat zitten.  

 

De heer Hugen vraagt of de kosten van personeel dat zich niet volledig maar wel 

substantieel bezighoudt met het nieuwe stadion, onder de exploitatiekosten vallen. De heer 

Van Merwijk antwoordt dat dit het geval is en dat de uren allemaal worden bijgehouden.  

De heer Hugen haakt hierop in met de opmerking dat ooit was afgesproken in het 

jaarverslag een staatje op te nemen met alle kosten ten behoeve van het nieuwe stadion, 

maar dat hij dit staatje nu mist. De heer Van Merwijk antwoordt dat de directe kosten 

allemaal zichtbaar zijn in de vorige jaarverslagen.  

Van personeel dat wat vaker wordt betrokken bij het nieuwe stadionproject worden de uren 

wel bijgehouden maar niet doorberekend. Personeel dat uitsluitend werkzaamheden ten 

behoeve van het nieuwe stadion verricht, ziet men in de kosten terug.  
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De heer Hugen reageert met de opmerking dat de ontwikkelingskosten dus eigenlijk een 

understatement zijn van de daadwerkelijke kosten van het nieuwe stadion. De heer Van 

Merwijk beaamt dat het inderdaad wat oploopt als wordt gekeken naar de uren van al het 

personeel dat weleens werkzaamheden verricht voor het nieuwe stadion.  

 

De heer Hugen merkt op dat volgens hem de advieskosten op fiscaal terrein in dit en het 

vorige boekjaar van respectievelijk € 390.000,- en € 481.000,- beduidend hoger zijn dan in 

voorgaande boekjaren. De heer Van Merwijk antwoordt dat dit inderdaad het geval is en 

dat dit onder andere te maken heeft met de behoefte aan uitgebreid advies over de 

herstructurering van de huidige aandelen naar een schuld met zitplaatsrecht. De heer 

Hugen vraagt zich af of dat dan niet thuishoort bij de ontwikkelingskosten voor het nieuwe 

stadion. De heer Van Merwijk meent van niet, omdat het advies betreft over afspraken met 

aandeelhouders in het huidige stadion. 

 

De heer Hugen komt tot zijn laatste en naar zijn mening belangrijkste vraag: stel dat het 

nieuwe stadion niet doorgaat, dan hadden we € 5 mio van BVO ontvangen maar dat is nu 

nog maar iets van € 1 mio, dus men is € 4 mio kwijt. De heer Van Merwijk antwoordt dat 

Feyenoord garant staat voor € 2,88 mio. De heer Hugen merkt op dat men dan dus € 2,2 

mio kwijt is en vraagt wat daar tegenover staat. De heer Van Merwijk antwoordt dat in het 

geval het nieuwe stadion niet doorgaat, het Stadion de verplichting heeft om de geleende  

€ 17,5 mio af te lossen. Dit houdt in dat de huidige afspraken worden omgezet in een 

langlopende lening waarvan € 2,88 mio als bijdrage van Feyenoord kan worden 

afgetrokken en het restant over meerdere jaren zal worden terugbetaald aan Goldman 

Sachs. De heer Hugen constateert dat er dus goedgevonden is dat het Stadion meer zou 

gaan betalen en Feyenoord minder. Wat heeft daar tegenover gestaan? De heer Van 

Merwijk antwoordt: afspraken over het vervolg van het proces. De heer Hugen zegt: dus 

Feyenoord heeft iets gedaan, wat het anders niet gedaan zou hebben, om het nieuwe 

stadion mogelijk te maken en het prijskaartje daarvan is € 2,2 mio. De heer Van Merwijk 

antwoordt dat er gedurende het proces steeds afspraken zijn gemaakt met elkaar en dat 

dit er één van is. Waardoor het Stadion uiteindelijk een stuk duurder uit is, concludeert de 

heer Hugen. Alleen wanneer het nieuwe stadion niet doorgaat, antwoordt de heer Van 

Merwijk.  

 

De heer Hugen vraagt zich vervolgens af in hoeverre het in dat geval haalbaar is dat deze 

nieuwe langlopende lening kan worden afgelost, of dat de raad van commissarissen er net 

zoals de directie van overtuigd is dat de continuïteit niet in gevaar komt en nog 

belangrijker, of de registeraccountant daar ook zo over denkt. De heer Van Merwijk 

antwoordt dat het een verklaring van de directie betreft die door de accountant is getoetst 

en zonder voorbehoud is goedgekeurd. De heer Hugen vraagt of het mogelijk is dat de 

aanwezige accountant dit ter plekke nogmaals zou willen verklaren.  

 

De heer Frank van het Kaar (KPMG) stelt zich voor als wettelijk accountant van de 

onderneming en licht vervolgens één en ander toe met betrekking tot de goedkeurende 

accountantsverklaring. Hij bevestigt dat naar de continuïteitsveronderstelling is gekeken en 

legt uit dat een accountant altijd kijkt naar het jaar volgend op de datum van de 

jaarrekening, dus niet in de verdere toekomst. Het is aan de onderneming zelf om een 

inschatting te maken van de continuïteit, er wordt vervolgens uitgebreid getoetst door de 

accountant en daaraan wordt gerefereerd in de accountantsverklaring.  
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Als er twijfels hadden bestaan over de continuïteit, had er een extra paragraaf toegevoegd 

moeten worden. Dat is niet nodig geweest, er is sprake van een schone 

accountantsverklaring en daarmee kan bevestigd worden dat er zich naar de mening van 

de accountant in het aankomende jaar geen continuïteitsproblemen zullen voordoen en dat 

de toelichting zoals opgenomen in de jaarrekening juist is. 

 

De heer Hugen dankt de heer Van het Kaar voor zijn toelichting en geeft aan gerustgesteld 

te zijn door deze verklaring met betrekking tot het aankomende jaar. Hoe zit het echter 

met de jaren daarna tot 2025, zijn er twijfels over de toekomst en welke invloed heeft het 

eerder door de heer De Knecht voorgelezen persbericht over de vertraging van 1 jaar van 

de opening van het nieuwe stadion. De voorzitter antwoordt dat op enig moment de 

Financial Close zal plaatsvinden waarna de gedane investeringen in de vorm van een 

vordering retour komen in de vorm van aandelen. Wellicht zal één en ander verder 

duidelijk worden na de presentatie van de heer Berg en kunnen eventuele vragen daarna 

weer worden gesteld. De heer Berg voegt toe dat dit punt inderdaad expliciet aan de orde 

zal komen in zijn presentatie. 

 

De heer Kraaijeveld (certificaathouder O) vraagt wie die derden zijn als het gaat over de 

kostenvergoeding van derden ad € 9 mio die deel uitmaken van de totale kostenpost van  

€ 13 mio voor nog te maken ontwikkelingskosten na 30 juni 2019 tot aan Financial Close. 

De heer Berg antwoordt dat ook dit aan de orde komt in zijn presentatie. 

 

De heer De Monchy merkt op dat wanneer de ontwikkelingskosten het resultaat drukken 

men onmiddellijk zou moeten stoppen. Verder mist hij de voorziening voor groot 

onderhoud en vraagt hij of het groot onderhoud is uitgesteld. De heer Van Merwijk 

antwoordt dat er nog steeds wordt onderhouden en dat de voorziening van de 

onderhoudsrekening wordt gehandhaafd op het niveau van instandhouding van het 

Stadion. De huidige voorziening is begroot op € 2,1 mio. De heer De Monchy geeft aan dat 

de afgelopen 15 jaren het groot onderhoud stelselmatig is uitgesteld terwijl de daarvoor 

gereserveerde voorziening steeds lager is geworden.  

In 2008 was die nog € 4 mio, in 2014 € 2,6 mio en in 2019 bedroeg diezelfde voorziening  

€ 2,4 mio.  

 

De heer Van Merwijk antwoordt dat er steeds wordt gedoteerd en onttrokken aan de 

voorziening, gebaseerd op het onderhoudsprogramma dat al vanaf 1994 loopt en voorziet 

in alle noodzakelijke vervangingen en vernieuwingen. In de loop der jaren zijn keuzes 

gemaakt, al ver voordat er plannen voor een nieuw stadion waren, gebaseerd op nut en 

noodzaak. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een voorziene vervanging nog niet nodig is, dan 

zal die ook niet plaatsvinden. Het uitgangspunt zal altijd een verantwoord veilig en goed 

functionerend stadion zijn, op dat niveau zal worden geïnvesteerd en onderhouden en zal 

een voorziening worden begroot die de kosten daarvan kan dekken, deze kosten fluctueren 

van jaar tot jaar. 

 

De heer De Monchy vraagt waar het geld is gebleven dat is gereserveerd voor groot 

onderhoud, mocht het nieuwe stadion niet doorgaan. De heer Van Merwijk antwoordt dat 

het hier niet gaat om een bedrag dat op een bankrekening staat, maar om een 

boekhoudkundige voorziening om toekomstige uitgaven te kunnen dekken.  
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De voorzitter voegt toe dat hogere investeringen betekenen dat er relatief minder 

onderhoud nodig is. De heer De Monchy vraagt welke investeringen dan zijn gedaan met 

betrekking tot groot onderhoud, aangezien bijvoorbeeld het dak nog lekt en de horeca- en 

toiletvoorzieningen nog niet zijn aangepast. De voorzitter antwoordt dat deze 

voorzieningen en uitgaven verantwoord zijn in de jaarrekening. 

 

De heer Hugen refereert aan het in de vorige aandeelhoudersvergadering besproken 

voorwaardelijke aanbod van de N.V. om haar aandeelhouders bij doorgang van het nieuwe 

stadion een soort voorwaardelijk zitrecht toe te kennen. Had dit niet als een verplichting in 

de jaarrekening moeten worden vermeld. De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is.  

 

De heer De Monchy vraagt of het klopt dat er juridische kosten zijn gemaakt die niet 

samenhangen met het nieuwe stadion. De voorzitter antwoordt dat dit niet zo is, het gaat 

om zitplaatsrechten die vanuit het oude stadion overgeheveld moeten worden naar het 

nieuwe stadion. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur en de raad van 

commissarissen om te zorgen dat deze transfer fiscaalneutraal en geruisloos verloopt en 

daarvoor is juridisch advies nodig. De heer Van Merwijk vult aan dat in de jaarrekening een 

staatje 'fiscale kosten' is weergegeven waarin alle kosten, waaronder ook alle juridische 

kosten, zijn verdisconteerd in de € 7,5 mio en derhalve zijn geboekt onder de 

voorbereidingskosten nieuwe stadion.  

 

De heer De Monchy spreekt zijn verwarring uit. Eerder is gezegd dat de fiscale kosten voor 

de overheveling van de aandelen bij het oude stadion horen en nu wordt gezegd dat het bij 

de ontwikkelingskosten hoort. De heer Van Merwijk antwoordt dat de gemaakte juridische- 

en fiscale advieskosten ten behoeve van de overgang van aandeelhouders naar het nieuwe 

stadion zijn opgenomen in de € 7,5 mio. De fiscale kosten zijn specifiek zichtbaar omdat de 

accountant verplicht is te laten zien wat vanuit dat concern aan activiteiten bij het Stadion 

plaatsvindt. De heer De Monchy stelt nogmaals zijn vraag: behoort het tot de 

ontwikkelingskosten van het nieuwe stadion. De heer Van Merwijk antwoordt dat dat zo is.  

 

5 a. Vaststellen van de jaarrekening 2018-2019 

De voorzitter merkt op dat eenieder het jaarverslag heeft ontvangen en dat daarop door de 

heer Van Merwijk een toelichting is gegeven.  

De voorzitter vraagt vervolgens per onderdeel of er nog vragen op opmerkingen zijn. Er 

zijn geen vragen of opmerkingen, de voorzitter verzoekt om instemming en gaat over tot 

vaststelling van de jaarrekening 2018-2019.  

 

De heren De Monchy en Stevense (namens Stichting Rechtsbescherming Beleggers) laten 

vastleggen dat zij het niet eens zijn met de jaarrekening, de heer Hugen laat vastleggen 

dat hij zich onthoudt van stemming.  

 

b. Vaststellen van de bestemming van het resultaat en bespreking van zo 

          nodig te nemen maatregelen in verband met het negatieve eigen         

          vermogen 

De voorzitter vraagt of het resultaat kan worden toegevoegd aan de algemene reserves 

zodat het eigen vermogen van Stadion Feijenoord N.V. lager blijft dan de helft van het 

gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V. Zo ja, dan wil 

de voorzitter dit als zodanig vaststellen.  
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De heer Van Velzen stelt dat de conversie van de lening van de Gemeente Rotterdam een 

vertekend, te positief beeld, van het negatieve eigen vermogen geeft en dat hij verwacht 

dat daar aankomend jaar een bedrag van dezelfde omvang bijkomt. Hij vraagt zich dan ook 

af hoever kan worden gegaan met het eigen vermogen. Ook vindt hij dat de informatie 

over welk bedrag straks terugkomt van het nieuwe stadion niet duidelijk is. De heer Berg 

antwoordt dat vanuit de constructiefinanciering die wordt geleverd voor de nieuwbouw van 

het stadion zowel de € 17,5 mio als de bedragen die Stadion Feijenoord zelf heeft 

voorgefinancierd, waaronder de € 8,7 mio zoals gepresenteerd in de jaarrekening, 

terugkomen. In de stichtingskosten van het nieuwe stadion is rekening gehouden met alle 

gemaakte voorbereidingskosten, onafhankelijk van door wie ze zijn gefinancierd. 

 

 c.  Decharge van de directie 

De voorzitter vraagt of de vergadering decharge verleent aan de directie. 

De heer Halters (namens de heer Van den Hoven) wil graag eerst het verhaal van de heer 

Berg horen, met name in verband met de continuïteit. De voorzitter antwoordt dat daar al 

uitleg over is gegeven, het gaat nu om decharge van de directie dus er zal genoteerd 

worden wie geen decharge wenst te verlenen. 

 

De heren Halters (namens de heer Van den Hoven), De Monchy, Stevense (SRB), De 

Knecht, Reichardt en Barends verlenen geen decharge. De heer Hugen onthoudt zich van 

stemming. 

 

      d. Decharge van de leden van de raad van commissarissen.  

De voorzitter vraagt of de vergadering decharge verleent aan de raad van commissarissen. 

 

De heren Halters (namens de heer Van den Hoven), De Monchy, Stevense (SRB), De 

Knecht, Van Merkensteijn en Fortuin verlenen geen decharge. 

 

De heer Van Merkensteijn vraagt zich af waarom voorafgaand aan de vergadering 

stembriefjes worden uitgereikt als ze toch niet worden gebruikt. De voorzitter antwoordt 

dat die alleen worden gebruikt als iemand een stemming zou aanvragen over een ander 

onderwerp dan decharge.  

 

Namens de VASF licht de heer Oostrom het volgende toe; na lang nadenken is besloten om 

decharge te verlenen. Men maakt zich zorgen om de financiële situatie en het gebrek aan 

investeringen in het huidige stadion. Al het geld gaat naar het nieuwe stadion, men moet 

naar nu bekend is geworden 5,5 jaar langer door in huidige stadion. Op dit moment wordt 

er wel geïnvesteerd om de zaak gaande te houden, maar het zou goed zijn als er zodanig 

wordt geïnvesteerd dat in het DNA van de serviceorganisatie alvast het DNA wordt 

opgenomen zoals men dat graag zou zien in het nieuwe stadion.  

De voorzitter antwoordt dat hij dit een belangrijk aandachtspunt vindt, waarvoor dank, wat 

zeker zal worden meegenomen door met name de heren Van Merwijk en Berg.  

 

De voorzitter constateert dat decharge heeft plaatsgevonden en dat de namen van 

degenen die geen decharge hebben verleend worden opgenomen in de notulen van deze 

vergadering. 
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6 Toepassing van artikel 30 van de statuten van het afgelopen boekjaar 

De voorzitter deelt mee dat conform de statuten de aandeelhouders in het afgelopen 

boekjaar de gelegenheid hebben gekregen om extra (voetbal)evenementen te bezoeken, te 

weten de UEFA Nations League wedstrijd Nederland – Frankrijk (16-11-’18), de EK-

kwalificatiewedstrijd Nederland – Wit Rusland (21-3-’19) en de KNVB bekerfinale (5-5-‘19). 

Voor de overige evenementen betreft dit een concert van Marco Borsato in De Kuip, 

waarbij de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad om kaarten aan te schaffen voor 

een tweetal shows (2-6-’19 en 5-6-’19) en Rammstein in De Kuip (25-6-’19). 

Dit artikel is toegepast en wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

7 Stand van zaken met betrekking tot de exploitatie lopend boekjaar 

De heer Van Merwijk zegt dat voor dit boekjaar een positief bedrijfsresultaat is begroot van  

€ 261.000,- voor belasting op basis van going concern. Voor het eerste kwartaal van dit 

boekjaar kan worden aangegeven dat een werkelijk resultaat is behaald van - € 287.000,- 

ten opzichte van de begroting ad - € 114.000,- en dat het resultaat momenteel achterblijft 

op de verwachtingen. De verwachting is wel dat dit resultaat zich verder in dit boekjaar zal 

ontwikkelen tot een uiteindelijk positief resultaat. De voorzitter dankt de heer Van Merwijk 

voor de toelichting. 

 

8 Benoeming commissaris 

 a. Toetreding de heer A.S. Castelein 

De voorzitter refereert hierbij aan de gedane mededeling bij de opening van de 

vergadering.  

 

De heer De Monchy vraagt of de voorzitter iets duidelijker kan zijn omtrent de genoemde 

belangenverstrengeling. De voorzitter antwoordt dat hij zich conform de afspraak met de 

heer Castelein en het Havenbedrijf beperkt tot de eerder gedane mededeling. 

 

 b. Toetreding de heer L.H. Barg 

De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de benoeming van de heer 

Lowick Barg als commissaris van het Stadion. Het profiel van de heer Barg is aan de 

vergaderstukken toegevoegd. 

 

De heer Stevense (SRB) vraagt de voorzitter welke procedure is gevolgd voorafgaand aan 

de keuze voor de heer Barg. De voorzitter antwoordt dat binnen de raad van 

commissarissen enkele leden zich bezighouden met de werving en selectie van nieuwe 

commissarissen. Zij treden in overleg met potentiele kandidaten en bespreken vervolgens 

in de gehele raad van commissarissen de kandidatuur. De raad van commissarissen vindt 

het belangrijk dat zij worden versterkt door iemand met voldoende financiële achtergrond 

en de heer Barg past uitstekend binnen dit profiel. 

 

De heer Stevense zegt dat hij begrepen heeft dat de heer Barg, of in ieder geval een extra 

commissaris, aangesteld zou worden met voldoende kennis van zaken omtrent de bouw 

van het nieuwe stadion. De voorzitter antwoordt dat dit ook geldt voor het huidige stadion 

en dat het nu bovendien niet meer gaat om een additionele commissaris, maar het invullen 

van een vacature wegens het niet doorgaan van de benoeming van de heer Castelein en 

het aftreden van de voorzitter.  
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De heer Stevense wil graag nog iets meer uitleg over de gevolgde procedure waarmee men 

tot de keuze voor de heer Barg is gekomen. De heer Jos van der Vegt, één van de 

commissarissen die zich bezighoudt met de werving en selectie, beschrijft daarop kort de 

procedure. De directie en raad van commissarissen wisselen met elkaar van gedachten, 

waar staat de onderneming nu en welke uitdagingen zijn er in de aankomende jaren te 

verwachten. Aan de hand daarvan wordt in klein comité, vaak is dat de 

renumeratiecommissie, een profielschets gemaakt en vervolgens een longlist van mogelijke 

kandidaten. Deze wordt vervolgens beperkt tot een shortlist met nog twee of drie 

kandidaten en daarmee worden gesprekken gevoerd. In dit geval is de keuze gevallen op 

de heer Barg. 

 

De heer Stevense geeft aan dat hij graag nog een aantal vragen aan de heer Barg zou 

willen stellen. De voorzitter antwoordt dat er na afloop van de vergadering ongetwijfeld 

gelegenheid zal zijn om kennis te maken met de heer Barg, maar dat deze vergadering niet 

is bedoeld om nogmaals een soort sollicitatiegesprek te voeren. De heer Stevense stelt 

toch enkele vragen aan de heer Barg waarop de heer Barg kort antwoord geeft. De 

voorzitter interrumpeert met nogmaals het verzoek om vragen aan de heer Barg na afloop 

van de vergadering te stellen. 

 

De vergadering stemt met applaus in met de benoeming van Lowick Barg als commissaris 

van Stadion Feijenoord N.V. 

 

De heer De Monchy vindt dat er de laatste jaren erg is gewisseld met het aantal 

commissarissen in de raad en vraagt zich af hoe serieus hij het gewenste of benodigde 

aantal commissarissen moet nemen, mede gezien de switch van vanavond van twee 

nieuwe commissarissen naar één, wat zijn hierachter de beweegredenen.  

 

De voorzitter antwoordt dat de raad van commissarissen steeds kijkt naar het belang van 

de vennootschap en welke commissarissen met welke achtergrond en welk profiel daaraan 

kunnen bijdragen. De heer De Monchy stelt dat dat geen antwoord is op zijn vraag over het 

benodigde aantal commissarissen. De voorzitter wenst hier verder niet op in te gaan. 

 

9 Stand van zaken het nieuwe Stadion 

De heer Berg gaat over tot de presentatie over de stand van zaken rondom het nieuwe 

stadionproject. Noot: de presentatie van de heer Berg is op 31 januari 2020 per e-mail 

nagestuurd aan alle aandeelhoudersgroeperingen van Stadion Feijenoord.  

 

Masterplan & Stadionontwerp 

Twee weken geleden is in de gemeenteraad van Rotterdam op basis van de Gebiedsvisie 

Stadionpark 2019 het masterplan voor Feyenoord City vastgesteld. Feyenoord XL is 

plannen aan het ontwikkelen om het spoor richting Rotterdam-Zuid te overkluizen.  

Er zijn plannen voor een volgende oeververbinding waarvoor op dit moment nog twee 

locaties worden bestudeerd; één locatie loopt door het plangebied Feyenoord City en de 

ander ligt er net naast. Er zijn ontwikkelingen rondom de twee stations rondom het 

stadion.  
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In het masterplan neemt het nieuwe stadion een centrale plaats in. Het is de aanjager van 

de gebiedsontwikkeling en is zodanig vormgegeven dat de rest eromheen voor een deel 

een dienende functie heeft. Denk aan de buitenruimte en de inrichting van De Strip. 

Daarnaast is het heel belangrijk dat er een nieuw woongebied aan Rotterdam wordt 

toegevoegd. Het gaat daarbij om 3.500 woningen, ongeveer het aantal woningen dat 

normaliter in Rotterdam in één jaar wordt gebouwd. De plankaart die het masterplan 

omvat laat zien hoe Feyenoord City in de loop der tijd is gegroeid. Waar eerst alleen sprake 

was van het nieuwe Stadion, De Strip en de herontwikkelde Kuip, zijn daar in de loop der 

tijd de gebieden ten noorden, aan de stadskant van het nieuwe Stadion, en de bebouwing 

in de Veranda aan toegevoegd. Het plan is volwassener geworden en in omvang gegroeid. 

Het is een vrij intensief en dichtbebouwd programma, gunstig voor de levendigheid van het 

gebied dat nu voornamelijk een parkeerfunctie heeft. Ongeveer 70% van de bebouwing 

heeft de functie wonen, waarbij sprake is van diverse woonklassen variërend van duur tot 

middelduur tot sociale woonbouw en van zowel koop- als huurwoningen. 

Er is veel aandacht besteed aan de buitenruimte. Het Mallegatpark wordt opnieuw 

ingericht, zo ook de Stadiondriehoek die straks “Kuip Park” zal gaan heten, en de 

reserveringen die zijn gemaakt voor vervoer. Er is voor gezorgd dat het ook op 

straatniveau een prettig gebied is dat men graag wil bezoeken en waar men met plezier zal 

wonen. Meer dan 50% van de buitenruimte is parkgebied. Er is veel aandacht besteed aan 

de bereikbaarheid, het nieuwe Stadion is op verschillende manieren en via diverse 

vervoersmogelijkheden verbonden met het gebied rondom. Het masterplan is inmiddels 

ook aangepast, daar waar eerst sprake was van een lang lint van bebouwing tussen de 

herontwikkelde Kuip en het nieuwe Stadion, is nu getracht de levendigheid van dat gebied 

te verbeteren. Zo is de bioscoop nu dichter bij het nieuwe Stadion gesitueerd om daar een 

concentratie van activiteiten en bezoekers te genereren. 

 

Overigens is het ontwerp van het nieuwe Stadion opgeleverd als BIM, een 3D model dat zo 

kan worden overgedragen aan de aanneemcombinatie die de opdracht voor de bouw krijgt. 

Ook de gehele bouw zelf kan met dit model worden gesimuleerd. Er is afgesproken om van 

dit model een 4D model te maken waarmee het Stadion virtueel kan worden gebouwd.  

Met de bouwteampartner is afgesproken om deze virtuele bouw voorafgaand aan de 

werkelijke bouw te laten plaatsvinden. Dit brengt een enorme risicobeheersing met zich 

mee in het werkelijke bouwproces. Een belangrijke ambitie van het Nieuwe Stadion is 

energieneutraal te zijn en daarom zal het dak worden voorzien van 18.000 tot 20.000 m2 

aan zonnepanelen.  

 

Samen met de STIGAM, die verantwoordelijk is voor alle andere vastgoedontwikkeling 

binnen het masterplangebied, wordt gewerkt aan een volledig energieneutraal en CO2 

emissie loze voorziening te realiseren die ook de woningen voorziet van warmte, koude en 

elektriciteit. Verder is er veel tijd besteed aan het ontwerp om het Stadion geschikt te 

maken voor zowel grote als kleinere evenementen.  

 

Planning & vergunningen 

De afgelopen maanden zijn alle zaken die nodig zijn om het Stadion op te leveren opnieuw 

met elkaar in verband gebracht. Het gaat onder andere om het bouwrijp maken van de 

grond waarop nu nog gebouwen staan en de verhuizingen van diverse ondernemingen naar 

een locatie elders in de stad. Met deze partijen hebben gesprekken plaatsgevonden of 

moeten gesprekken worden gevoerd door de STIGAM.  
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Ook wordt gewerkt aan het tijdig aanwinnen van land, omdat een deel van het Nieuwe 

Stadion in het water zal worden gebouwd. Deze grond zal eerst moeten inklinken voordat 

er gebouwd kan worden.  

 

Het aanvragen van vergunningen in de juiste vorm is in gang gezet; dit betekent op tijd en 

in de juiste volgorde met betrekking tot het bestemmingsplan, de natuurwet, de waterwet 

en de omgeving en wegonttrekking. 

 

De heer Berg licht toe dat het moment van de Financial Close, dus wanneer de 

financieringsmiddelen daadwerkelijk beschikbaar zijn, bij de contractering van de bouw zal 

zijn. Ook met de bouwteampartner is men in gesprek om de diverse processen te 

synchroniseren.  

 

De Gemeente Rotterdam zal op enig moment het plan weer willen zien om te toetsen of 

nog steeds wordt voldaan aan de randvoorwaarden van de Position Paper voor de bijdrage 

aan het project. 

 

Dit alles heeft geleid tot een nieuwe integrale planning waarbij is geconcludeerd dat er 

meer tijd nodig is, ten eerste om het DO klaar te maken voor het verkrijgen van de 

omgevingsvergunning en ten tweede om de bouwplot, de grond onder het nieuwe stadion 

waarop moet worden gebouwd, bouwrijp op te leveren.  

 

De bouw kan derhalve niet zoals oorspronkelijk gepland starten in april 2021, maar pas 

een jaar later, in maart 2022 waardoor het Stadion pas in het seizoen 2025-2026 zal 

openen. Dit is in het kort ook de reden voor het persbericht dat de heer De Knecht eerder 

in de vergadering voorlas. Verder voegt de voorzitter toe dat de wens een volledig eerste 

seizoen te kunnen spelen in het nieuwe stadion, een rol heeft gespeeld bij de latere 

openingsdatum.  

 

De Financial Close zal in de zomer 2021 zijn, wanneer verwacht wordt dat alle benodigde 

vergunningen verkregen zijn. Dit is maar een paar maanden later ten opzichte van de 

oorspronkelijke planning in april 2021, zodat er ruim voldoende voorbereidingstijd is om te 

kunnen starten met de bouw in maart 2022.   

 

De heer Berg besluit dit deel van zijn presentatie met de opmerking dat het uitstel van de 

Financial Close hem niet zoveel zorgen baart.  

 

De meeste kosten die nu tijdens de voorbereiding worden gemaakt zijn niet tijdgebonden, 

maar product- of prestatie gebonden, zoals bijvoorbeeld de kosten voor een DO, technisch 

ontwerp of een vergunningsaanvraag. Uitstel van een paar maanden heeft dus niet zo'n 

grote impact op de voorbereidingskosten voorafgaand aan Financial Close.  

Bovendien kan er pas sprake zijn van een Financial Close als de vergunningen in orde zijn 

en voor die tijd kan er geen geld worden ”getrokken” op de financiering. Alle facetten 

hebben impact op elkaar  en daarom is ook een integrale planning nodig. 

 

Beoordeling definitief ontwerp 

Het DO is de laatste gelegenheid voor de exploitant en gebruiker om te sleutelen aan de 

indeling en verdeling van de ruimtes en functionaliteiten.  
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Daarna gaat de aannemer ermee aan de slag en volgen er een technisch ontwerp, 

bouwtekeningen en bouwplaats- tekeningen. In dat stadium moet de opdrachtgever geen 

veranderingen meer aanbrengen in het ontwerp, want dat brengt aanzienlijke meer kosten 

met zich mee. De beoordeling van het DO is dus een zeer belangrijke fase in het proces 

van het ontwikkelen van het nieuwe stadion. In september 2019 hebben de adviseurs, 

constructeurs en architecten het DO ingediend bij Feyenoord en het Stadion en vanaf dat 

moment is men bezig om dat zeer nauwkeurig te beoordelen. Er wordt gekeken naar de 

bouwkosten, het Programma van Eisen, de veiligheidsvoorzieningen, de indeling van de 

diverse ruimtes enzovoort.  

 

Er wordt ook gekeken of het ontwerp nog steeds passend is aan de Business Case, want er 

moet geld worden verdiend met het Stadion, niet alleen om alles te kunnen bekostigen 

maar ook om de BVO € 25 mio te kunnen betalen. Uiteraard wordt er gekeken naar de 

vergunningen en naar de functionele aanhaking van het Stadion bij de openbare ruimte die 

wordt aangelegd door de STIGAM. 

 

De verwachting is dat men in mei 2020 de beoordeling van het DO heeft afgerond en 

eventuele aanpassingen heeft doorgevoerd. Wanneer een ontwerp niet voldoet aan een 

bepaalde eis dan kan dat aan de eis liggen of aan de uitwerking van de eis en dan zal dat 

moeten worden aangepast. Samen met de architect, de bouwteampartner, de STIGAM en 

Feyenoord wordt hiernaar gekeken. Wanneer dan in mei 2020 het DO gereed is, kan op 

basis daarvan de definitieve omgevingsvergunning worden aangevraagd en niet eerder.  

 

Financiering en Business Case 

De financiering ligt op schema. Op de Senior debt is voor 100% van het benodigde bedrag 

een Highly Confident Letter verkregen van de banken. Op de gewone aandelen is 85% aan 

intenties verkregen.  

 

Op de preferente aandelen is 80% aan intenties verkregen, maar de 

potentie van geïnteresseerde partijen in de aandelen is groter dan het 

benodigde bedrag. Naast de schuld gewone en preferente aandelen is er een overeenkomst 

met de Stichting Verre Bergen voor het “Vak van Zuid” en ook dat is een belangrijke 

bijdrage aan de financiering.  

 

Het algehele beeld is dan ook dat er voldoende potentieel is om in de tijd die nog rest een 

volledige zekerheidstelling van de benodigde financiering te verkrijgen. Vorig jaar rond 

deze tijd is door ISG in opdracht van de banken de Business Case op basis van een 

voorlopig ontwerp beoordeeld en goedgekeurd. Op dit moment wordt de Business Case op 

basis van het DO opnieuw op alle punten gescreend.  

De volgende versie van de Business Case zal wederom ter beoordeling worden aangeboden 

aan ISG en zal voor Financial Close moeten zijn afgerond. Het is dus een voortdurend 

proces van actualisatie.  

 

De ontwikkelkosten maken deel uit van de stichtingskosten. Er is een onderscheid gemaakt 

tussen de bouwkosten en de stichtingskosten en daar tussen zitten onder andere de 

ontwikkelkosten. In 2016 heeft er een haalbaarheidsstudie van het masterplan 

plaatsgevonden, in mei 2017 is dat plan goedgekeurd.  
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Vanaf dat moment tot aan vaststelling van de zojuist gepresenteerde jaarrekening 

bedroegen de ontwikkelkosten € 17,9 mio. Deze kosten zijn voor een belangrijk deel 

gefinancierd door de brugfinanciering en voor een ander deel door de eigen middelen van 

Stadion Feijenoord. 

 

In de periode juli 2019 tot aan Financial Close in de zomer 2021, bedragen de 

ontwikkelkosten naar verwachting € 13 mio, zoals ook vermeld in de jaarrekening.  

Deze kosten worden gefinancierd door het restant van de brugfinanciering, door de eigen 

middelen van Stadion Feijenoord en tenslotte door de kostenvergoedingen. Denk bij het 

laatste bijvoorbeeld aan de vergoeding door de STIGAM van de door het Stadion gemaakte 

kosten voor het haalbaarheidsonderzoek. Een eerste vergoedingsdeel is in het afgelopen 

boekjaar binnengekomen, de andere vergoedingsdelen komen binnen in de periode tot 

Financial Close. Naarmate het plan vordert komt er dus meer geld binnen vanuit deze 

kostenvergoeding. De posten restant brugfinanciering en kostenvergoedingen zijn samen 

goed voor ruim de helft van de genoemde € 13 mio, de andere helft zal vanuit eigen liquide 

middelen worden voorgefinancierd. 

 

Uiteraard is bij deze verdeling gekeken of er een goede balans is tussen enerzijds de 

investeringen ten behoeve van instandhouding en exploitatie van het huidige stadion en 

anderzijds de investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van het Nieuwe Stadion.  

In de periode vanaf aanvang van de bouw, wanneer dus ook de benodigde financiering op 

orde is, worden de diverse projectmanagementkosten gefinancierd door de 

constructiefinanciering. 

 

De gehele voorfinanciering door Stadion Feijenoord inclusief de aflossing van de 

brugfinanciering die is aangetrokken om een deel van de voorbereidingskosten te 

financieren, dus € 17,5 mio, zijn meegenomen in het totaal van de financiering. In de 

stichtingskosten zit precies het bedrag dat tot aan het moment van oplevering van het 

nieuwe stadion nodig is voor projectmanagement- en ontwikkelkosten en dat komt 

allemaal terug. Een deel van wat terugkomt zal moeten worden gebruikt om de 

brugfinanciering af te lossen, het andere deel is, voor zover dat eigen inleg betrof, eigenlijk 

de eerste investering in het nieuwe stadion. Het wordt weliswaar nu nog geboekt als kosten 

in de jaarrekening omdat er boekhoudkundig nog geen activering mag worden gedaan, 

maar feitelijk is het een bezit. Op het moment dat Financial Close plaatsvindt, komen deze 

kosten terug als investering van Stadion Feijenoord in het nieuwe stadion en vormen zo de 

eerste miljoeneninbreng in het eigen vermogen. 

 

De heer Berg besluit zijn presentatie en nodigt de aandeelhouders uit tot het stellen van 

eventuele vragen. 

 

De heer Hugen vraagt naar de gang van zaken in geval het Nieuwe Stadion niet doorgaat. 

Op het moment van Financial Close is € 31 mio aan kosten gemaakt, welk deel daarvan is 

en wordt door derden betaald en wat is dus uiteindelijk het bedrag waarvoor men “het 

schip in gaat”. De heer Berg antwoordt dat de € 17,9 mio tot aan juni 2019 grotendeels is 

betaald vanuit de brugfinanciering door Goldman Sachs ad € 14 mio, voor ad € 1,6 mio 

door Stadion Feijenoord en door de bijdrage van de STIGAM ad € 1,3 mio. De verdeling 

van de € 13 mio vanaf juli 2019 tot aan Financial Close is ongeveer 50/50.  
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De heer Hugen vat samen dat derhalve € 15 mio en € 6,5 mio, dus in totaal € 21,5 mio 

voor eigen rekening komt. 

 

De heer Halters vindt het jammer dat één en ander weer wordt opgeschoven, zo blijf je 

toch extra kosten maken. Verder refereert hij aan een niet uitverkochte thuiswedstrijd 

tegen PSV en dat er structureel 25.000 bezoekers meer naar de wedstrijden moeten 

komen waarbij Hypercube twijfels heeft geuit over de haalbaarheid hiervan. Verder vraagt 

hij of het klopt dat er geen wachtlijsten meer zijn voor de seizoenkaarten en business 

seats. 

 

De heer Berg antwoordt dat de toetsing van de Business Case gebaseerd is op een 

gedegen onderzoek naar de vraag in de markt naar seizoenkaarten en zakelijke seats, 

uiteraard rekening houdend met verschillende prijsniveaus. Het betreft hier 

marktonderzoek dat de toevallige negatieve dan wel positieve uitschieters van een seizoen 

ontstijgt.  

 

De heer Halters uit vervolgens ook zijn twijfels over de haalbaarheid van de stijging van de 

zakelijke inkomsten van € 12,5 mio naar € 37,5 mio, dat is 30-40% meer dan Ajax doet op 

zakelijk gebied. De heer Berg antwoordt dat het marktonderzoek uitwijst dat de vraag er 

is. De heer Halters stelt verder dat de € 25 mio een ondergrens is. Wanneer daar niet aan 

kan worden voldaan zal de hele Business Case gaan wankelen. 

 

De heer Van Velzen vraagt of er rekening wordt gehouden met een stijging van de 

bouwkosten als gevolg van het opschuiven van de bouw. De heer Berg antwoordt dat de 

bouwkosten opnieuw worden berekend wanneer de begindatum van de bouw wordt 

uitgesteld en dat deze worden meegenomen in de beoordeling van het DO. Overigens laten 

de laatste publicaties van de bouwkostenindex zien dat de pieken in de stijging van de 

bouwkosten een beetje achter de rug zijn. De heer Van Velzen gaat ervan uit dat bij 

stijging van de bouwkosten de financiering mee zal moeten stijgen en bij een stijging van 

1% zou het om ruim € 4 mio gaan.  

De heer Berg antwoordt dat in geval van stijgende bouwkosten in gezamenlijkheid met de 

aannemer gezocht zal worden naar manieren om goedkoper te bouwen. Verder benadrukt 

hij dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen de stichtingskosten en de bouwkosten. 

De totale € 400 mio aan stichtingskosten zijn dus niet alleen de bouwkosten.  

 

De heer Van der Cammen vraagt of er al ideeën zijn qua timing en financiën voor de 

nieuwe functie van het bestaande stadion. Verder vraagt hij of voor de naar zijn mening 

zeer kostbare gevelconstructie is gekozen vanuit alleen een iconisch oogpunt, alleen een 

kostentechnisch oogpunt of een combinatie van beide. 

Op de eerste vraag antwoordt de heer Berg dat in de Position Paper staat dat als er niet 

tijdig een herontwikkelingsovereenkomst voor dit Stadion is gesloten, er dan een 

spaarpotje moet worden aangelegd van € 6 mio en deze in tranches op te bouwen.  

Het Stadion tracht echter nog voordat een spaarpotje daadwerkelijk nodig is, een 

herontwikkelingsovereenkomst voor de herontwikkeling van De Kuip gereed te hebben 

door tijdig de herontwikkeling van De Kuip onder te brengen bij een partij die dat ook kan, 

uiteraard rekening houdend met het feit dat daarin een bepaald programma moet worden 

gerealiseerd dat ook in het haalbaarheidsonderzoek is vastgelegd.  
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Op de tweede vraag antwoordt de heer Berg dat een ontwerp van een stadion altijd een 

compromis is tussen esthetiek en kostenbesparing. Zijn ervaring met de architect van het 

nieuwe stadion is dat deze voorgestelde kostenbesparende wijzigingen niet blokkeert 

omwille van het esthetische effect. De heer Berg is ook erg blij met de zeer rationele 

bouwtechnische blik van aannemerscombinatie De Nieuwe Ploeg. De huidige combinatie 

van gebruiker, architect en bouwer moeten zorgen voor een ontwerp met een goede balans 

tussen functionaliteit, esthetiek en een efficiënte constructie dat past binnen het 

bouwbudget. 

 

De heer Van der Cammen vraagt of er in de ontwerpfase, dus voordat men ging rekenen, 

ook nog is gekeken naar andere, mogelijk nog meer kostenbesparende constructies dan de 

huidige. De heer Berg antwoordt dat er, ook vanuit kostenoogpunt, is gekeken naar 

varianten van het ontwerp. In het voorlopig ontwerp was sprake van een 10 meter diagrid, 

dat is in het DO kleiner geworden en dat had ook weer constructieve voordelen. 

 

De heer Reichardt gaat ervan uit dat de vertraging invloed heeft op de Business Case en 

vraagt zich af of de kans op de jaarlijkse betaling door het Nieuwe Stadion van € 25 mio 

met opwaarts potentieel aan de BVO groter of kleiner wordt. Verder refereert hij aan een 

uitspraak van de heer Cees Lauw, voorzitter van de Stichting Vrienden van De Kuip, dat 

deze stichting een plan en business case zal presenteren om het huidige stadion te 

moderniseren. De heer Reichardt wil graag van de raad van commissarissen weten of zij 

bereid zijn deze stichting uit te nodigen om dit plan te presenteren zodat de 

aandeelhouders dit kunnen vergelijken. 

 

De voorzitter antwoordt dat in het verleden al vaker berekeningen zijn gemaakt voor 

renovatie en dat dit inmiddels een gepasseerd station is. Het plan dat uitgevoerd gaat 

worden en waar al de nodige kosten voor zijn gemaakt, is het plan wat nu voor ligt.  

De heer Reichardt constateert dat de voorzitter niet open staat voor alternatieven die 

mogelijk beter zijn voor het Stadion en de Club. Op de eerste vraag van de heer Reichardt 

antwoordt de heer Berg dat men voortdurend zal zorgen dat de Business Case actueel is en 

dat de vertraging geen negatieve gevolgen heeft voor de verwachte exploitatie uitkomsten 

van het Nieuwe Stadion.  

De heer Kraaijeveld (certificaathouder O) vraagt naar de reden van het uitstel van de 

oplevering van Business Case 3.0. De heer Berg antwoordt dat het een zeer uitgebreide 

Business Case is en dat alle betrokken partijen uitgebreid de tijd moeten en willen nemen 

om de uitkomsten van de actualisering zorgvuldig te beoordelen.  

 

Verder vraagt de heer Kraaijeveld zich af hoe men denkt door middel van toekomstige 

exploitatie € 6,5 mio te kunnen financieren met een exploitatieresultaat van € 0,5 mio.  

De heer Berg geeft aan dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen boekhoudkundig 

resultaat en liquiditeit. Afschrijvingen zijn bijvoorbeeld wel kosten maar geen uitgaven en 

zo zijn er meer kostenposten die het boekhoudkundig resultaat bepalen, maar geen 

uitgaven zijn. De berekeningen zijn gebaseerd op liquiditeitsplanningen behorend bij de 

meerjarenraming in de begroting. De heer Kraaijeveld antwoordt dat de cashflow dus een  

€ 1 mio hoger moet zijn dan het exploitatieresultaat. De heer Berg antwoordt dat dat 

inderdaad het geval is. 
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De heer Hugen vraagt of men verwacht dat de nieuwe goedkeuring van Business Case 3.0 

door ISG een behoorlijke hobbel zal zijn of dat het slechts een marginale toetsing zonder 

problemen zal zijn. De heer Berg antwoordt dat de oorspronkelijke Business Case natuurlijk 

al beoordeeld is door ISG en dat de actualisering waarschijnlijk alleen zal leiden tot een 

lichte herbeoordeling waarbij men zal kijken of veranderde aannames invloed hebben op de 

eerdere positieve beoordeling.  

 

De heer Hugen vraagt of de aanneemcombinatie De Nieuwe Ploeg een vaste prijs heeft 

afgesproken en dus eventuele meerkosten voor haar rekening neemt. De heer Berg 

antwoordt dat de aanneemcombinatie ervan op de hoogte is dat de voorwaarde is dat er 

uiteindelijk een 'maximum guaranteed price' contract wordt afgesloten. Daartoe moeten 

zoveel mogelijk zaken die voor meerkosten kunnen zorgen uit het DO worden gemanaged. 

Tenslotte vraagt de heer Hugen of deze N.V. bij het niet doorgaan van het Nieuwe Stadion 

inderdaad in staat is om zonder risico's en op lange termijn € 20 mio af te lossen zonder 

failliet te gaan. De heer Berg antwoordt dat het niet gaat om € 20 mio maar om € 17,5 mio 

brugfinanciering minus de bijdrage van Feyenoord ad € 2,88 mio, dus in totaal € 14,6 mio.  

Dit bedrag zal vanuit de stadionexploitatie in een langlopende financiering, dus met rente, 

moeten worden terugbetaald en de heer Berg bevestigt dat dit naar zijn mening wel zal 

gaan lukken. 

 

De heer Stevense (SRB) vraagt of PFAS en de stikstofdiscussie nog een rol kunnen gaan 

spelen in het nieuwe stadionproces. De heer Berg antwoordt dat op dit moment de 

natuurwetvergunningsaanvraag op de stapel ligt bij de Provincie. Het dichtstbijzijnde 

Natura2000gebied is de Biesbosch, dat ligt ongeveer 20 KM hiervandaan en de 

omgevingsexperts verwachten dan ook niet dat de stikstofdiscussie hier een showstopper 

zal zijn. PFAS heeft te maken met een vervuiling die zou kunnen worden aangetroffen bij 

de landaanwinning waardoor het werk zou moeten worden stilgelegd. Er wordt nu 

bodemonderzoek gedaan om vast te stellen hoeveel en welk type vervuiling aanwezig is. 

Bovendien gaat het om grond waarop al is gebouwd en waarvoor de benodigde 

vergunningen al eens zijn verstrekt. Ook hier wordt eigenlijk geen showstopper verwacht. 

Tenslotte valt het aanleveren van de bouwrijpe grond onder de verantwoordelijkheid van 

de STIGAM en daarmee ook eventuele kosten wanneer deze grond vervuild zou zijn.  

 

De heer De Knecht maakt zich zorgen over de voortschrijdende verslechtering van de 

bezettingsgraad van het Stadion vanaf de 90'er jaren tot aan nu en vraagt zich af of het 

niet verstandig zou zijn daar eens marktonderzoek naar te doen. De heer Van der Vegt wil 

hier graag op reageren. In 1992/1993 werd namelijk besloten om NLG 120 mio te 

investeren in de renovatie van De Kuip. Daarvan moest NLG 45 mio worden geleend bij 

negen verschillende banken tegen 9,5% rente, dat was ongekend voor die tijd.  

 

Daarnaast had Stadion Feijenoord N.V. een negatief eigen vermogen van - NLG 7,5 mio en 

een gemiddeld bezoekersaantal van 11.000 en toch werd besloten om voor dat enorme 

bedrag dit stadion te renoveren, omdat men begreep dat het niet anders kon. Natuurlijk 

was het toen een andere tijd, maar de visie die er toen was heeft uiteindelijk wel “z'n 

vruchten afgeworpen”, want de bezoekersaantallen zijn fors toegenomen.  

 

De heer De Knecht houdt een kort betoog over de achterstand van Feyenoord op Ajax en 

maakt hierbij diverse opmerkingen over de heer Koevermans.  
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De voorzitter kan zich de zorgen van de heer De Knecht voorstellen, maar geeft aan dat 

deze onderwerpen die zich richten op het “reilen en zeilen” van de BVO niet van toepassing 

zijn in een AVvA van Stadion Feijenoord.  

 

De voorzitter doet een mededeling over de aanwezige aandeelhoudersgroeperingen en 

vertegenwoordigingen in deze vergadering. Deze cijfers zijn vermeld op de voorpagina van 

deze notulen. 

 

De voorzitter gaat over op de mededeling dat hij zichzelf niet herkiesbaar stelt en zal 

aftreden als president-commissaris. Hij zal worden opgevolgd door de heer Pieter van 

Oord. Verder zal de heer Jos van der Vegt vicevoorzitter van de raad van commissarissen 

worden.  

 

Er volgt applaus vanuit de zaal. 

 

De heer De Knecht refereert aan het moment in 2016 waarbij hij van de voorzitter de 

mogelijkheid heeft gekregen om een presentatie te maken met verbeterpunten voor dit 

Stadion en vraagt wat nu wordt gedaan om met minimale investeringen toch iets te doen 

aan het achterstallige onderhoud. Verder dankt hij de voorzitter voor de kans die hij heeft 

gekregen om deze presentatie te maken en met name het prettige gesprek dat hij destijds 

heeft gehad op het kantoor van de voorzitter waarbij ook de heer Vervat aanwezig was. 

 

De heer Van Oord, commissaris, neemt het woord en bedankt de voorzitter voor zijn 

betrokkenheid, met name bij het nieuwe stadiondossier en de wijze waarop hij de raad 

heeft geleid, eerst als commissaris per 19 december 2012 en later als president-

commissaris per 1 oktober 2015.   

 

De zaal onderstreept de woorden van dank met een hartelijk applaus. 

 

De heer De Monchy waardeert uiteraard de inzet van de heer De Bruin, maar verwijst naar 

een artikel van de Hoge Raad waarin wordt gesteld dat tijdens een AVvA de vragen van 

aandeelhouders, mits die redelijk en billijk zijn, moeten worden beantwoord en dat 

aandeelhouders van informatie moeten worden voorzien, zowel binnen als buiten de AVvA.  

 

De heer De Monchy vindt dat de voorzitter het weliswaar met enige regelmaat heel goed 

heeft gedaan, maar dat hij helaas te vaak aandeelhouders met lastige vragen de mond 

heeft gesnoerd en daarmee de uitspraak van de Hoge Raad naast zich neer heeft gelegd. 

Verder verzoekt de heer De Monchy het bestuur en de voorzitter eerlijk te zijn over het 

financiële debacle waarop De Kuip afstevent wanneer het nieuwe stadion geen doorgang 

vindt. De cijfers zijn prachtig, maar er zijn te veel onzekerheden.  

De heer De Monchy vervolgt zijn betoog met de stelling dat hier geen aandeelhouders 

zitten, maar mensen die het recht hebben gekocht om Feyenoord voor de rest van hun 

leven te zien spelen. Zelfs de belastingdienst heeft bevestigd dat de waarde van het 

aandeel wordt bepaald door de seizoenkaarthouders en valt of staat met de prestaties van 

Feyenoord.  
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De voorzitter onderbreekt de heer De Monchy en wijst hem erop dat de Hoge Raad een 

uitspraak heeft gedaan die is gebaseerd op aandeelhouders die vragen stellen en behoudt 

zich het recht voor om monologen te onderbreken.  

 

10 Rondvraag 

De heer De Monchy vraagt waarom de numerieke sterkte van de raad van commissarissen 

plotseling is gewijzigd. Ook vraagt de heer De Monchy aan de accountant of hij in de 

volgende beoordeling wil meewegen wat de continuïteit van deze N.V. is wanneer het 

Nieuwe Stadion niet doorgaat en daar in de volgende vergadering een uitspraak over te 

doen, waarbij maar één jaar vooruitkijken niet voldoende lijkt gezien alle mitsen en maren.  

 

De heer De Monchy besluit met de opmerking dat hij betwijfelt dat het procedureel juist is 

om tijdens de vergadering, dus onaangekondigd, te melden dat er een nieuwe voorzitter 

komt. De voorzitter reageert met de opmerking dat het in de stukken staat. Verder laat de 

voorzitter het over aan de nieuwe raad van commissarissen om in de volgende vergadering 

de vragen van de heer De Monchy te beantwoorden. 

 

De heer Mulder geeft een compliment aan de medical stewards van Feyenoord waar hij 

helaas de laatste tijd een aantal keer mee te maken heeft gehad. Hij maakt zich wel zorgen 

over de grote hoeveelheid vuurwerk die wordt meegenomen in het Stadion en vermoedt 

dat de beveiliging hieraan meewerkt. Zijn vraag is wat daaraan wordt gedaan.  

De heer Van Merwijk deelt de zorg van de heer Mulder en beantwoordt de vraag van de 

heer Mulder met het antwoordt dat tijdens de laatste Europese wedstrijd het vuurwerk in 

overleg met de supporters georganiseerd is afgestoken buiten het Stadion. Ook voor 

toekomstige belangrijke wedstrijden in de KNVB-competitie is het streven om toegestaan, 

maar spectaculair vuurwerk buiten het stadion georganiseerd af te steken, in de sterke 

verwachting dat daardoor ongecontroleerd en gevaarlijk vuurwerk afneemt dan wel 

helemaal verdwijnt. Verder blijft men sterk controleren op zaken die worden meegenomen 

in het Stadion, zowel tijdens wedstrijden als daarbuiten, maar dat is helaas nog niet 

waterdicht. 

 

11 Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V. om 22:18 uur. 

 


