
 

Onze interesse in NAC Breda. 

Beste NAC supporter, 
 
Over de afgelopen dagen is er veel discussie onstaan over de interesse van City Football Group in 
NAC Breda. We willen via de clubraad graag onze hoofdpunten delen. Wij zijn erg enthousiast over 
deze mogelijkheid en hopen samen met de supporters en andere belanghebbenden een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan een sportieve en gezonde toekomst van deze mooie club.  
 
City Football Group (CFG) is voortgekomen uit de  ambitie om voetbalclubs hun volledig potentieel 
te laten bereiken. Een combinatie van lokale mensen aan het roer bij de club met steun en kennis 
vanuit Manchester en andere clubs. De structuur van onze groep geeft ons de unieke kans om 
expertise te ontwikkelen, en te delen, op gebieden zoals voetbaltechnische inzichten, 
talentontwikkeling  en commerciële zaken.  
 
We hebben al een positieve en professionele geschiedenis met NAC Breda en we hopen via deze 
samenwerking daarop verder  te kunnen bouwen. 
 
Het is onze overtuiging dat NAC Breda een financieel duurzame club kan zijn die meedoet op het 
hoogste professionele niveau. Dit kan alleen worden bereikt als alle belanghebbenden van de Club 
op één lijn zitten. Dit is dan ook een belangrijke voorwaarde voor dit project en gezamenlijk succes.  
 
Onze aanpak zal gebaseerd zijn op zes belangrijke principes: 

1. Voortbouwen op de geschiedenis en tradities van NAC Breda  
2. Een stabiele club in de Eredivisie, met een top jeugdopleiding 
3. Positief, aanvallend voetbal spelen 
4. Gebruik maken van de expertise van de City Football Group  
5. Het implementeren van een gestructureerde relatie met alle belanghebbenden 
6. Ervoor zorgen dat voetbal een positieve impact heeft op de gemeenschap in Breda 

 

1. Voortbouwen op de geschiedenis en tradities van NAC Breda  

Als aandeelhouders zullen we de tradities en geschiedenis van de Club volledig respecteren.  De 

cultuur en de fantastische aanhang is wat deze club speciaal maakt. We zetten ons volledig in om 

een positieve kracht te zijn en zullen uiteraard het cultuurhandvest ten volle respecteren. We zullen 

nauw samenwerken met alle supporters om dit cultuurhandvest zelfs nog verder te verbeteren en te 

versterken. We staan ook volledig achter alle elementen die worden beschermd door de rechten van 

het gouden aandeel.  

2. Een stabiele club in de Eredivisie met een top jeugdopleiding.  

We zullen ons  richten op het voortdurend bouwen en verbeteren van alle onderdelen van NAC 
Breda met als doel een sterke club te zijn in de Nederlandse Eredivisie, een Europese topcompetitie 
in onze ogen.   
Centraal in ons plan staat de ontwikkeling van regionaal, nationaal en internationaal toptalent. We 
gaan investeren in de jeugdopleiding  zodat we het beste talent kunnen aantrekken en opleiden. Het 



in Breda ontwikkelde talent vormt de basis voor het bouwen aan een duurzaam en stabiel Eredivisie-
team. Daarnaast hebben we de ambitie om toptalent een kans te geven hun carrière op het 
wereldwijde voetbaltoneel te maximaliseren. NAC Breda staat centraal in dit plan.  NAC zal in de 
toekomst moeten behoren tot een van de beste jeugdopleidingen in Nederland. 

3. Positief, aanvallend voetbal 

De ambitie is om succesvol te zijn op het veld met gepassioneerd, aanvallend voetbal. Het zal 
gebaseerd zijn op de cultuur, de prestaties en stijl van NAC Breda. Wij streven naar een optimale 
ontwikkeling van de spelers en het team om op het hoogste niveau te kunnen presteren. Hiervoor 
zullen wij in samenwerking met NAC Breda onze volledige expertise gebruiken.  

4. Gebruik maken van de expertise van de City Football Group 

Een van de grote voordelen van onze wereldwijde groep is de mogelijkheid om te bouwen en te 
investeren in alle aspecten van voetbal en commercie. NAC Breda krijgt toegang tot het beste op het 
gebied van mensen en tools. Voorbeelden van tools zijn systemen op het gebied van 
talentidentificatie, spelersontwikkeling, spelanalyse, maar ook commerciële tools teneinde meer te 
kunnen leveren aan partners en supporters. 
 
Medewerkers van NAC Breda zullen  deel gaan uitmaken van gespecialiseerde teams die van elkaar 
kunnen leren en ervaringen kunnen delen.  Deze groepen creëren ook carrièremogelijkheden, 
waardoor het beste lokale talent kan doorontwikkelen of kan worden aangetrokken. NAC Breda zal  
altijd lokaal worden aangestuurd met een sterk lokaal management team. 
  
We zijn trots op de resultaten van al onze teams. Tijdens het laatste seizoen behaalden onze clubs 
de titel in Engelend, de VS, Australië en India en promoveerden we naar de hoogste divisie in 
Frankrijk.  We investeren in al onze clubs om duurzame successen te bereiken. 

5. Het implementeren van een gestructureerde relatie met alle belanghebbenden  

We zullen overlegstructuren opzetten om alle belangrijke ontwikkelingen binnen de club te delen en 
te bespreken.  Het doel van deze groepen zal zijn om op  een constructieve manier samen te werken  
aan de toekomst van de club.  Dit is hoe we werken binnen al onze clubs en vormt een belangrijke 
reden voor de successen die we behalen. 

6. Ervoor zorgen dat voetbal een positieve impact heeft op de gemeenschap in Breda 

Het is onze overtuiging dat voetbal een positieve bijdrage kan en moet leveren aan de gemeenschap. 
We gaan bijdragen aan positieve, en vooral zinvolle, projecten in Breda om bijvoorbeeld het 
perspectief van jongeren te verbeteren door middel van voetbal. We hebben programma's bij al 
onze clubs, een goed voorbeeld is het zogenaamde “50 velden project” in New York, waar we 
hebben geïnvesteerd in het creëren van veilige sportomgevingen voor duizenden kinderen. Een 
mooi gezamenlijk succes waar we allemaal trots op zijn  

 

  



Geplande onmiddellijke acties  

Als ons bod succesvol is, beginnen we onmiddelijk met de volgende stappen: 

1) Wij zullen ons zeer intens verdiepen in de club en haar cultuur. We zullen met alle 
belanghebbenden samenwerken om ervoor te zorgen dat onze plannen en strategieën zijn 
afgestemd op de ambities en behoeften van allen. 

2) Investering in het 1ste team en het ondersteunend personeel om NAC een serieuze kans te 
geven direct te kunnen vechten voor promotie naar de Eredivisie 

3) Investeringen in de jeugdopleiding’s programma's voor alle leeftijdsgroepen. 
4) Investering in het stadion. Initiële investeringsmogelijkheden die we al hebben gezien zijn de 

verbetering van een gastvrij gastenvak, de horeca ruimtes in de omlopen en in het 
hoofdgebouw 

5) Een gedetailleerd middellang- en lange termijnplan ontwikkelen voor NAC Breda. Dit plan zal 
in samenwerking worden gemaakt en zal afgestemd worden met de vertegenwoordigers van 
de diverse belangengroepen. 

 
Wij hopen van harte dat we de mogelijkheid krijgen om een grote bijdrage te leveren aan de 
toekomst van NAC Breda en kijken uit naar veel mooie en succesvolle momenten samen. 
 
 
 
 
 
 


