
Notulen gesprek Clubraad en NAC = Breda 
  
 

Woensdag 8 juni 2022 
 
  
Aanwezig:  
- Leden Clubraad: (Karel, Ad, Tjerk, Tristan, Jarmo en Hugo) 
- Vanuit NAC=Breda: Sebastian Verkuilen en Jasper Vreugdenhil 
 
  
Op woensdag 8 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de leden van de Clubraad en NAC = Breda. 
Sebastian Verkuilen en Jasper Vreugdenhil gaven beiden te kennen dat ze het belangrijk vinden om transparant 
te zijn richting supporters en ze komen graag vertellen over het proces en hoe zij de toekomst zien van onze 
club. Een andere reden is dat wij als Clubraad aan kunnen geven wat onze rol is en wat wij kunnen betekenen 
in de toekomst. 
 
Stand van zaken: 
Sebastian heeft als eerste het woord genomen en aangegeven hoe de situatie rondom de overname ervoor 
staat. Sebastian: “Veel aandeelhouders die in 2014 de club financieel hebben geholpen zijn nu nog altijd 
aandeelhouder, Ook hebben wij gekeken hoe de club er op dit moment voorstaat. Wij zien dat het soms 
moeilijk is om op afstand te blijven als aandeelhouder en de beslissingen over te laten aan de mensen die 
daarvoor zijn aangesteld. Dat is één van de pijler die wij erg belangrijk vinden in de nieuwe structuur van de 
club. De nieuwe directie gaat over de lopende zaken binnen de club, niet de aandeelhouders. Daarnaast weet 
iedereen binnen de organisatie waar hij of zij verantwoordelijk voor is, dit zorgt voor duidelijkheid en rust. Een 
voorbeeld hiervan is dat een algemeen directeur zich bezighoudt met het algemeen beleid en niet met 
technische zaken, daar is het technische team verantwoordelijk voor.” 
Sebastian heeft aangegeven hoe het proces er in de afgelopen maanden heeft uitgezien. “Nadat CFG in beeld 
was om de aandelen over te nemen is er een groep gecreëerd om dit tegen te gaan. Eén van de belangrijkste 
voorwaarde was om dit met een aantal ondernemers op te pakken die elkaar vertrouwen en het beste 
voorhebben met NAC. Wij hebben in Nederland maar ook in het buitenland met veel mensen gesproken om zo 
een goed beeld te krijgen van hoe wij de voetbalclub in kunnen gaan richten en succesvol kunnen worden. De 
meeste kans van slagen om NAC weer succesvol te maken is wanneer iedereen (medewerkers van NAC, spelers 
+ staf, alle vrijwilligers, supporters enz.) weer een eenheid vormt. Rust is een toverwoord van een succesvolle 
organisatie. De aandelen gaan in principe terug naar de club en je bouwt een vereniging op.” 
Ook is er gesproken over het te creëren stichtingsbestuur: “We moeten drie mensen zoeken die een goed team 
vormen. De samenwerking met stichting NOAD is erg belangrijk. Ook moeten zij de RvC bekrachtigen. Wij zijn al 
druk bezig met het zoeken naar geschikte kandidaten voor het stichtingsbestuur”. 
 
Aandelen:  
De vraag kwam of de aandelen kunnen worden verkocht (bijv. wanneer iemand deze over enkele jaren wil 
verkopen). Sebastian: “De zeggenschap ligt bij de stichting en is keihard, je kan de aandelen dus dan ook niet 
zomaar verkopen. Het kan op één manier terug naar de club gaan en dat is via een schenking. Je wilt niet 
hebben dat iemand een nieuwe aandeelhouder kan worden zonder overleg.  
Sebastian en Jasper hopen dat er aandeelhouders betrokken blijven bij de club.  
Op 11 juni komt de licentiecommissie van de KNVB bij elkaar en zal toetsen of het overnameplan voldoet aan 
de criteria zoals gesteld (waar komt het geld vandaan en of er geen verbondenheid is met andere clubs). 
Binnen vier weken komt er hopelijk een positief advies. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat er een 
negatief advies komt vanuit de licentiecommissie.” 
 
 
 
 
 



De nieuwe RvC: 
Sebastian: “Ook hebben wij nagedacht over de invulling van de nieuwe RvC. Erg belangrijk is dat er kundige 
mensen onderdeel worden van de RvC, maar ook dat deze mensen een goed team vormen. Wij neigen ernaar 
om te starten met drie RvC-leden en na een jaar uit te breiden naar vijf leden. Na één jaar weten wij namelijk 
wat de RvC dan nog nodig heeft qua bezetting. Twee mensen die vanuit hun werk betrokken zijn bij HR in 
grote, internationale bedrijven zullen betrokken worden bij dit proces. Er is al een long-list met geschikte 
kandidaten die besproken wordt met het stichtingsbestuur en ook zullen wij met de Clubraad hierover in 
gesprek gaan.” 
 
Communicatie: 
Sebastian: “Wij willen iedere week een update geven over het proces en de ontwikkelingen. Er gebeurt veel 
achter de schermen en we willen graag de supporters meenemen in dit proces. Wij willen mensen aan ons 
binden en dat kan alleen maar wanneer wij de supporters serieus nemen en aangeven welke stappen wij 
zetten en welke kant we op gaan. Een voorbeeld hiervan is een technische doelstelling, wij vinden dat 
supporters recht hebben om hierover te worden geïnformeerd.”  
 
Technische gedeelte: 
Sebastian: “Wij zijn veel in gesprek met Eric Hellemons, hij neemt op dit moment een belangrijke rol in betreft 
de technische kant. Wij hebben gekeken naar de traditionele manier van werken (een TD, een hoofdtrainer + 
staf, hoofd opleiding) en wij zijn van mening dat wij dit anders aan moeten gaan kleden. Het moet meer één 
team worden en er moet beter onderling worden gecommuniceerd (moeilijk punt is ook de verschillende 
trainingslocaties van het eerste en de jeugd). Een voorbeeld is dat wij in de toekomst één assistent vanuit de 
club aanstellen om ervoor te zorgen dat de doorstroming vanuit de jeugd soepeler verloopt (bij andere clubs 
als Feyenoord en PSV wordt ook op deze manier gewerkt) en is er ruimte voor een nieuwe trainer om een 
nieuwe assistent aan te trekken.” De vraag kwam of Eric Hellemons nu alles voor het zeggen heeft en wie hem 
informeert, Jasper gaf te kennen dat Eric een aantal mensen rondom zich heeft die hij als klankbord kan 
gebruiken. Ook wordt er nog een ‘Algemeen manager op voetbalgebied’ aangesteld om Eric te ondersteunen in 
sommige taken zoals bijvoorbeeld onderhandelingen.  
 
Begroting: 
De begroting komend seizoen is rond de 8.7 miljoen euro. De inkomsten zijn goed, maar er zijn volgens beide 
heren veel uitgaven waarvan het goed is om deze nader te bekijken. Dit wordt de komende dagen verder 
uitgezocht in samenspraak met Edgar Mol. 
Er is gesproken met andere clubs om te kijken met welke uitgaven zijn. Bij NAC is er bijv. sprake van hoge 
uitgave zoals stadionhuur en het trainingscomplex, hier kan NAC iets van andere clubs opsteken. Ook zal er nog 
een ervaren accountant worden aangesteld. 
Ook hebben wij de vraag gesteld over het spelersbudget van komend seizoen. Deze wordt 2,5 miljoen euro, net 
als afgelopen seizoen. Wanneer NAC een speler verkoopt kan NAC dit geld investeren in een nieuwe speler. 
 
Clubraad: 
Vanuit de Clubraad hebben wij aangegeven wat onze exacte rol is. Er is gesproken over het convenant wat in 
2016 ondertekend is door NAC en de Clubraad en hebben enkele zaken benoemd zoals onze rol in de RvC 
(vanuit de Clubraad in het verleden Geert van Poppel voorgedragen), Stichting NOAD (Sjoerd van Fessem heeft 
vanuit de Clubraad een zetel in NOAD), de gesprekken die wij meerdere malen per jaar met de burgemeester 
hebben, de forumavonden die wij organiseren voor de supporters en de maandelijkse vergaderingen. Sebastian 
en Jasper gaven beiden aan dat zij de Clubraad zeker van toegevoegde waarde vinden. De meningen van 
supporters zijn erg belangrijk voor NAC = Breda. Jasper: “Er is enorm veel kennis en kunde in het stadion, de 
vraag is wel hoe je dat moet kanaliseren. Hierin kan de Clubraad zeker iets betekenen. Mijn vraag is dan ook of 
we de Clubraad niet moeten uitbreiden. Zo denk je mee om de club naar het volgende level te brengen. Het is 
leuk om samen creatief te zijn en goede ideeën te bedenken.” 
 
Als laatste punt hebben we besproken dat we, rond september, een forumavond gaan organiseren zodat 
supporters vragen kunnen stellen over dit proces en andere lopende zaken. Ook wordt de ‘Kennismaking met 
de club en de stad Breda’ voor de selectie en personeelsleden weer georganiseerd door de Clubraad. De laatste 
keer dat dit heeft plaatsgevonden was in september 2019. 
 


