Verslag van de vergadering met de directie van Standard
22 mei 2021

Aanwezig: B. Venanzi, A. Grosjean, B. Nicaise, P. Locht, R.
Goreux, M. Filot
RvB FDR (M. Bronckaerts, G. Ancart, JP. Hallot, Q. Gilbert,
Loïc Lakaye, N. Paulus)
Vertegenwoordigers van de animatiegroepen (Ultra’s,
PHK, Hell-side)
Bruno Venanzi beantwoordde verschillende vragen aan de
vertegenwoordigers van de supporters over drie specifieke
aspecten: het financiële, het sportieve en ten slotte de
communicatie.
1. Financieel aspect.
Allereerst heeft B.Venanzi het nut en de werking van de
vastgoedvennootschap (Immo Standard) toegelicht.
Alleen de tribune 2 was eigendom van Standard; de andere
drie tribunes behoorden tot SPI. SPI ontving een
huurbedrag van Standard, maar wilde een einde maken
aan deze financiële regeling.
Standard betaalde bijgevolg aan SPI een overname voor de
overige drie tribunes.
De vastgoedvennootschap kocht het hele stadion met de
bedoeling er vastgoedprojecten in onder te brengen

(kantoren, winkels, enz...). Standard betaalt nu 40 jaar
huur aan de vastgoedvennootschap. Daarna zal het
stadion aan Standard toebehoren en zal de
vastgoedvennootschap verdwijnen.
Deze regeling is positief voor Standard, dat zijn inkomsten
met 2 miljoen per jaar zal zien stijgen zodra de
werkzaamheden zijn voltooid.
B.Venanzi verklaart dat hij een extra investeerder wil
vinden. De onderhandelingen zijn aan de gang.
Indien deze niet worden afgerond, zal B. Venanzi opnieuw
persoonlijk het nodige geld inbrengen om het kapitaal van
de club te verhogen.
Dit is inderdaad noodzakelijk om de rampzalige gevolgen
van de crisis (verlies van 8 à 10 miljoen euro) en enkele
mislukte transfers (Oulare, Avenati, enz...) te
compenseren. De voorzitter gaf ook toe dat hij misschien
een beetje onvoorzichtig is geweest aan het eind van het
seizoen toen Standard 2de werd in de competitie en de
beker won. Hij nam M. Preud’Homme mee aan boord en
investeerde alle winst van dat seizoen om de prestaties
van de club verder te verbeteren zonder enige "reserves"
te voorzien. Helaas bleken deze investeringen niet gunstig
te zijn.
B.Venanzi lichtte vervolgens de keuze van de directie toe
om sinds 4 jaar in de academie te investeren (5 miljoen
investering per jaar).

Toen hij bij de club overnam, waren de talentvolle
jongeren al vertrokken. Momenteel zijn er veel contracten
getekend om de zeer veelbelovende jongeren met enorme
talenten bij de club te houden!
2. Sportief aspect.
 De doelstelling van de club voor het komende seizoen
is Play off 1 spelen (4 teams nog steeds volgend jaar).
 Bereidheid om een evenwichtig team samen te
stellen, bestaande uit zeer talentvolle jongeren uit het
opleidingscentrum, begeleid door ervaren spelers met
karakter (zoals Conceiçao, een paar jaar geleden!)
 Het gebrek aan karakter lijkt dit seizoen zeer nadelig
te zijn geweest. (De grootste taak is om leiders in het
team te hebben).
 De voorzitter zei ook dat de verkoop van sommige
spelers (waaronder jongeren) misschien noodzakelijk
zal zijn, maar dat alles in het werk zal worden gesteld
om jongeren te bevoordelen wiens profiel
overeenstemt met het DNA van Standard.
 Het contract van M Preud’Homme loopt af en hij zal
de club aan het eind van het seizoen verlaten.
3.Communicatie.
 De directie heeft nota genomen van de klachten die
haar werden overgemaakt met betrekking tot het
ontbreken van communicatie.

 Zij heeft voorgesteld om op verschillende tijdstippen
van het seizoen bijeenkomsten met de supporters te
organiseren om de samenwerking te bevorderen.
 Ook al is het management zeer op zijn hoede voor de
media, het beschikt over Standard TV, een kostbaar
instrument om met de fans te communiceren, dat tot
op heden onderbenut is gebleven.
 De bijeenkomst werd afgesloten met een herinnering
aan de waarschuwingen en wensen van de fans: zo
snel mogelijk terug naar een competitief team van
"strijders"!

