ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIE ‘SUPPORTERS STEUNEN FEYENOORD’
Definities
Vereniging SSF:
De vereniging met rechtspersoonlijkheid ‘Supporters Steunen Feyenoord’
De actie SSF:
De actie ‘Supporters Steunen Feyenoord’
STAK VvF:
De Stichting Administratiekantoor VvF dan wel de naam die deze stichting bij definitieve
oprichting zal verkrijgen.
Voorwaarden
1. De deelnemer aan de actie SSF wordt lid van de vereniging SSF en betaalt een
eenmalige contributie.
2. Voor wat betreft het lidmaatschap zijn de statuten van de vereniging SSF van
toepassing en het daarbij horende huishoudelijk reglement. Deze statuten zijn hier te
downloaden. Het bestuur van de vereniging wendt de ontvangen contributies aan
conform de statuten.
3. Inschrijving aan de actie SSF geschiedt op de op de website
www.supporterssteunenfeyenoord.nl omschreven wijze of door ondertekening en
inzending van een inschrijfformulier.
4. Indien iemand zich correct ingeschreven heeft voor de actie SSF is deze inschrijving
behoudens het bepaalde in artikel 7 hieronder, niet meer in te trekken en derhalve
onherroepelijk.
5. De contributie die is betaald door de deelnemer is niet terugvorderbaar, behoudens het
bepaalde in artikel 7.
6. De correspondentie over de actie verloopt via info@supporterssteunenfeyenoord.nl.
7. Minderjarige personen kunnen louter deelnemen aan de actie SSF met toestemming
van hun wettelijke vertegenwoordiger(s). Indien, binnen een maand na inschrijving
door de minderjarige, niet via info@supporterssteunenfeyenoord.nl de vernietiging
door de wettelijk vertegenwoordiger is ingeroepen van de door de minderjarige gedane
rechtshandeling, wordt de toestemming geacht te zijn verleend.
8. De vereniging SSF behoudt zich het recht voor om inschrijvingen om moverende
redenen te weigeren in welk geval de contributie wordt gerestitueerd, voor zover reeds
voldaan.

9. Onder de vraag en antwoord link van het inschrijfformulier worden de antwoorden op
veelgestelde vragen gegeven. De deelnemer aan de actie SSF verklaart zich akkoord
met de antwoorden op de daar geformuleerde vragen.
10. Indien er voldoende middelen beschikbaar zijn verstrekt de vereniging SSF een lening
aan de VvF B.V. en neemt de vereniging certificaten van aandelen in de VvF via de
STAK VvF. Dit is mogelijk indien de vereniging SSF een bedrag van € 1.002.000,hiervoor ter beschikking heeft. Indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om
een participatie in de VvF te nemen op hiervoor omschreven wijze wendt de
vereniging SSF het bedrag conform de statuten aan om Feyenoord op andere wijze te
steunen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat op enigerlei wijze aansluiting wordt
gezocht met het initiatief vanuit het bedrijfsleven om Feyenoord te steunen.
11. Vanuit de vereniging SSF worden twee personen voorgedragen om te worden
benoemd tot bestuurder van de STAK VvF. Vanuit de VvF wordt het derde
bestuurslid benoemd.
12. Eventuele financiële en / of fiscale gevolgen van de inschrijving door de deelnemer
aan de actie SSF komen voor rekening en risico van de deelnemer. Bij twijfel over de
financiële of fiscale gevolgen van de inschrijving voor de actie SSF adviseert de
vereniging SSF om een financieel / fiscaal adviseur te raadplegen.

