
 

 

 
  

 

 

 

Enschede, 26 januari 2015 
 
Welkom beste Vrienden van de Vriendenkring en in het bijzonder de jubilarissen (25 en 40 jaar)  
 
Ruim 1 jaar ben ik uw voorzitter, een rol waarin ik zelf moet groeien, dat had ik u bij de vorige ALV 
al gezegd. Dat is nog steeds zo. We hebben een  goed bestuursteam dat rechtstreeks communiceert 
en feedback aan elkaar geeft. Een bestuur met verschillende karakters; doeners en denkers. Dit 
zorgt ervoor dat we een goede balans hebben in uitvoerende en strategische taken.  
 
Graag wil ik de leden bedanken die in het Hatrans Vriendenkring Home mij voorzien van de nodige 
input. Helaas is het niet mogelijk om aan alle vragen en verzoeken te voldoen. Maar ik probeer 
zoveel mogelijk als aanspreekpunt en verantwoordelijke tussen u te staan en laagdrempelig te zijn. 
We zijn immers een Supporters Vereniging en moeten het ook niet ingewikkelder maken dan het is.  
 
De Secretaris, Penningmeester en uiteraard ook de activiteiten commissie zullen in hun jaarverslag 
de ontwikkelingen met u doornemen. Toch wil ik een paar dingen benoemen die we samen bereikt 
hebben.  
 
Doelstelling 2014 was:  Nieuwe gedeelte Home opleveren om zo de service naar onze leden uit te 
bereiden. Gelukt! We hebben een prachtig café: het Hatrans Vriendenkring Home. Met dank aan 
Marco en  Lucas! 
 
Busreizen naar uitwedstrijden lag jaren op zijn gat. Lucas en Koen hebben er veel energie in 
gestoken om onze leden de bus weer in te krijgen. En dat is gelukt! Ik kan u verzekeren dat de 
uitwedstrijden momenteel gezelliger zijn dan de thuiswedstrijden! Naar Feyenoord uit is het 
voltallige bestuur mee geweest in een uitverkochte Vriendenkring bus. Ik kan u verzekeren: het was 
een feest! (ondanks de uitslag) Lucas bedankt! 
 
Relatie met de club verbeteren Tijdens ons jaarfeest is het nieuw convenant getekend met Joop 
Munsterman. We zoeken elkaar vaak op, daar waar we onze club kunnen ondersteunen doen wij 
dat, immers daar toe zijn wij op aard. En andersom zorgt de club voor faciliteiten en exposure. 
Goede samenwerking met de club. Duidelijke communicatie resulteert in een krachtig FC Twente. Ik 
wil Arjan Hoop bedanken voor zijn rol hierin, hij is voor ons een belangrijke schakel geweest om 
zaken gladjes te laten verlopen. Waarvoor dank! En vanuit het gaat mijn dank uit naar Laslo  en 
Jasper.      
 
Zichtbaarheid van de Vriendenkring binnen en buiten de club.  Dit is ons aardig gelukt. We hebben 
aan bestaande activiteiten aandacht geschonken. Denk aan Open Dag, Ledenfeest maar ook de 
Foto Galerij in zowel stadion mixed zone, spelershome en de Talenten Galerij Trainingscomplex. 
Met dank aan Jacques die op eigen verzoek deze activiteiten blijft uitvoeren. Daarom hebben we 
ook een BAR naar hem genoemd in ons Hatrans Home. 
 
Ambiance en Solidariteit: Als Supporters vereniging onderschrijven wij ook  de pijlers  Ambiance en 
solidariteit. Zo hebben we wat activiteiten verzorgt om dit te bekrachtigen. O.a. een rondleiding 
met activiteiten in het stadion voor kinderen met visuele beperking, dit in samen werking met 
Scoren in de Wijk en de oogvereniging. Het was een onvergetelijke dag voor de kinderen. Hier komt 
zeker  vervolg op.  
Recent de flyeractie Het moet Anders! Doel: De nare sfeer van de afgelopen maanden in de Grolsch 
Veste omzetten in positieve ondersteuning van de club. En de wisselwerking spelers supporters 
weer te verbeteren. Dit werd breed uitgemeten in de pers. Iedereen bedankt voor zijn / haar inzet. 



 

 

 
  

 

 

 

We hebben onze club hiermee weer positief op kaart gezet na al die negativiteit van de afgelopen 
periode.  
 
De Toekomst 
We hebben als Vriendenkring nu een goede structuur waar we jaren mee verder kunnen. Dit jaar 
bestaat onze club 50 jaar en we zullen als SV meehelpen en ondersteunen in activiteiten die de club 
zal opzetten. Het volgend jaar bestaan we zelf 50 jaar, daar zullen wij groots uitpakken. De 
activiteiten commissie is daar al mee bezig.  
 
Terras voor het Hatrans Vriendenkring Home. We zijn in overleg met zowel FC Twente als de 
Gemeente om voor ons Home een terras te realiseren. Alle partijen zijn positief en denken 
constructief met ons mee. Wij hopen dit begin volgend seizoen als pilot te kunnen realiseren.  
Ik zeg pilot dit heeft natuurlijk verband met het volgende onderwerp waar wij ons als Vriendenkring 
voor inzetten namelijk: Normalisatie. Dader gerichte aanpak van wangedrag bij incidenten. Wij zijn 
het spuug en spuugzat dat de goedwillenden moeten lijden door de relschoppers. Om dit kenbaar 
te maken hebben wij tegen Willem II al geageerd met een brief aan beide clubs dat wij het niet 
meer pikken dat ze voor de makkelijke oplossing kiezen om iedereen te straffen. Dit n.a.v. een 
opgelegde verplichte combi voor de Willem II supporters door lokale driehoek Enschede.  
De Voetbalwet is behandeld op woensdag 21 januari in de Tweede Kamer. De KNVB, met input van 
de SBV (SupportersPlatform Betaald Voetbal waar wij ook zitting in hebben) draagt oplossingen aan 
om de vrijheid terug te geven aan de voetballiefhebber en die van de relschoppers te beperken. 
Geen verplichte combi’s meer en geen willekeur van burgemeesters!  
 
We gaan langzaam de goede kant op. Onze club is in het algemeen van goede wil. Maar dit is nog 
lang niet voldoende wat ons betreft. Als Vriendenkring zien we graag dat er meer invloed vanuit de 
Supportersverenigingen is m.b.t. uitwedstrijden en veiligheid. Want wij zijn immers het lijdend 
voorwerp van al deze lapmaatregelen. Er wordt over ons gepraat en beslist. Een voorstel aan de 
club is dan ook om een  betrokken supporter, die breed gedragen word vanuit de Supporters 
verenigingen, te benoemen als  supporterscoördinator. Een Supporterscoördinator kan in onze 
beleving geen medewerker van de club zijn. De club heeft namelijk al een veiligheidscoördinator in 
dienst die belangen van de club behartigt. Wij zullen ons hier hard voor maken het komende jaar. 
 
Tot slot: We zijn nog steeds een groeiende  Supporters Vereniging , we hebben in 2014, 279 nieuwe 
leden erbij gekregen. Dit zien wij als een blijk van waardering van de FC Twente Supporters voor 
onze inspanningen. Hoe groter we zijn, hoe meer we voor u en de club kunnen betekenen. Daarom 
zetten wij ook in op meer groei. U maakt de Vriendenkring tot wat we zijn: Van jong tot oud loyaal 
aan de club, wij zijn de FC Twente Familie!  
 
Ufuk Ermis, voorzitter. 
 
 
 


