Missie, visie en strategie van de Clubraad
Missie
“Het vertegenwoordigen van alle supporters en supportersgeledingen van BVO NAC Breda.”
Visie
“De Clubraad levert een onafhankelijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van NAC door het organiseren en
verenigen van alle supporters en supportersgeledingen als stakeholder van BVO NAC Breda. Deze bijdrage
wordt vormgegeven op basis van de vier kernwaarden tegendraads, bourgondisch, saamhorig en zelfbewust.
De invloed van de Clubraad is zichtbaar in het algemeen en technisch beleid van NAC en in het Rat
Verleghstadion en wordt vormgegeven in de rol van cultuurbewaker, supportersplatform en strategisch
gesprekspartner op het gebied van onder meer veiligheid, normalisatie, cultuur, technische zaken en
operations.”
Structuur

Strategie
Het bestuur wordt samengesteld op basis van één of meerdere functieprofielen, waarvoor alle supporters zich
kandidaat kunnen stellen. De kandidaatstellingen worden beoordeeld door een permanente en autonome
benoemingscommissie die bestaat uit een combinatie van minimaal drie en maximaal vijf oud-bestuursleden
van de Clubraad, HR professionals en/of onafhankelijke personen die elk op enige manier voldoende binding,
betrokkenheid en draagvlak hebben met betrekking tot NAC. Kwaliteit is leidend in de samenstelling van het
bestuur.
Het bestuur heeft een coördinerende en faciliterende rol bij operationele zaken en een actieve rol als
strategische gesprekspartner ten opzichte van NAC en alle stakeholders. Het bestuur staat in contact met de
supporters en supportersgeledingen zodat men op de hoogte is van alle meningen, signalen en standpunten
onder de NAC supporters. Ook wordt er een klankbordgroep ingesteld om het bereik, de kwaliteit en het
draagvlak van de Clubraad te vergroten en waarin urgente zaken of specifieke onderwerpen getoetst kunnen
worden.
Doelstelling Clubraad
De doelstelling van de Clubraad is het leveren van een concrete en meetbare bijdrage aan de
bedrijfsdoelstellingen van de BVO NAC Breda: het realiseren van het optimale “avondje NAC”. Deze bijdrage
wordt gerealiseerd door:
-het proactief uitvoeren van stakeholder management;
-het opzetten en uitvoeren van projecten;
-het instellen van en participeren in commissies;
-het leveren van input op voorliggende casussen;
-het initiëren van concrete verbetervoorstellen.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Clubraad bestaat uit 7 zetels. De Clubraad vertegenwoordigt alle supporters en
supportersgeledingen, onderverdeeld in de volgende stakeholders:
Supportersgroepen
Media
1 NAC Supportersvereniging
8 De Rat
2 Breda Loco’s
9 B-side Rats
3 Stichting Vak G
4 Samen voor NAC
5 NAC Museum (hebben als standpunt dat zijn geen supportersorgaan zijn)
6 Sponsoren (Business Club en Young Business Club)
7 Onafhankelijke (individuele) supporters
Om te bepalen welke van deze stakeholders een bestuurslid voor het bestuur van de Clubraad voor kunnen
dragen, wordt getoetst of een stakeholder aan de volgende vier criteria wordt voldoet:
1 De stakeholder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
2 De stakeholder heeft een identificeerbare achterban op basis van donateurs of leden;
3 De stakeholder heeft als doel zijn donateurs of leden als zodanig te vertegenwoordigen;
4 De stakeholder is erkend door NAC.
Op basis van deze criteria hebben de NAC Supportersvereniging, Stichting Breda Loco’s en Stichting Vak G het
recht een voordracht voor een zetel te doen. Zij zijn zelf verantwoordelijk om naar eigen inzicht de beste
kandida(a)t(en) te selecteren en voor te dragen aan de benoemingscommissie. De benoemingscommissie
toetst en beoordeelt de voordacht per geleding aan de hand van het functieprofiel en persoonlijke motivatie.
De overige vier zetels worden ingevuld door onafhankelijke supporters door middel van een open
sollicitatieprocedure. Ook hier toetst en beoordeelt de benoemingscommissie de sollicitaties aan de hand van
het functieprofiel en persoonlijke motivatie.
De benoemingscommissie doet uiteindelijk een niet bindende voordracht voor de samenstelling van het
bestuur van de Clubraad in deze statutair vastgelegde samenstelling:





1 zetel op voordracht van Supportersvereniging
1 zetel op voordracht van Stichting Breda Loco’s
1 zetel op voordracht van Stichting Vak G
4 zetels worden ingevuld door individuele, onafhankelijke supporters

Functies van het bestuur van de Clubraad
Om de missie, visie en doelstellingen te realiseren concentreert de Clubraad zich op de volgende drie functies:
1 Strategisch gesprekspartner
De bestuursleden van de Clubraad verdiepen zich proactief in alle relevante zaken die van belang zijn voor alle
supporters en supportersgeledingen. Het bestuur gaat actief het gesprek aan over onderwerpen waarbij enig
supportersbelang een rol speelt. He bestuur verwoordt dit als strategisch gesprekspartner naar NAC en alle
relevante stakeholders.
2 Klankbord- en signaalfunctie
NAC kan het bestuur van de Clubraad raadplegen voor allerlei zaken waarvan men het nodig acht de mening
van de supporters en supportersgeledingen te kennen. Andersom kan het bestuur van de Clubraad NAC
informeren over specifieke zaken die onder de supporters en supportersgeledingen leven en waarvan men
vindt dat NAC daarvan op de hoogte moet zijn of actief mee aan de slag moet gaan.

3 Supportersplatform
Het bestuur van de Clubraad raadpleegt frequent de supporters voor input bij actuele zaken. Voor een
commissie, project of uitwerking van een casus vraagt het bestuur diverse supporters om te participeren op
basis van hun interesse, kennis of expertise met betrekking tot het onderliggende onderwerp. Ook stelt de
Clubraad zich op als een open platform voor alle NAC supporters die op enige wijze een bijdrage wil leveren. De
Clubraad toetst op haalbaarheid en coördineert en faciliteert dit zoveel mogelijk.
Rolverdeling binnen de Clubraad
1 Bestuurslid
Supporters kunnen zich kandidaat stellen op basis van het functieprofiel en persoonlijke motivatie.
2 Klankbordgroeplid
Het klankbord bestaat uit betrokken supporters die een specifieke bijdrage leveren aan het vergroten van het
draagvlak, de kwaliteit en/of het bereik van de Clubraad. Het klankbord wordt samengesteld uit oudbestuursleden van de Clubraad en bestuursleden van de supportersgeledingen.
3 Participant op basis van interesse, kennis of expertise
Individuele supporters, bestuursleden van supportersgeledingen of leden van het klankbord worden naar
aanleiding van actuele of specifieke zaken gevraagd om te participeren in een project, commissie of uitwerking
van een specifieke casus. Supporters kunnen ook zelf aangeven te willen participeren of op enige manier een
bijdrage te willen leveren.

