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Notulen vergadering Clubraad 
 

 

Donderdag 31 mei 2021 
 
  
Aanwezig:  
- Leden Clubraad: (Jeroen, Karel, Bram, Tjerk, Tristan en Hugo). 
- Vanuit NAC: Alex Knook en Gijs Kluft 
- Vanuit RvC: Geert van Poppel 
  
 

Opening vergadering 

Deze vergadering vindt digitaal plaats. 

Voorzitter Jeroen heeft alle aanwezigen welkom geheten. Ad v/d Bemt en Mattijs Manders zijn vanavond 

afwezig. 

 

Inkomende stukken + actielijst doornemen 
Geen inkomende vragen vanuit supporters.  
Er stond nog één actie op de actielijst van de vorige keer (organiseren forumavond), dit wordt opgepakt door 
Alex en Hugo. 
 
Wijzigingen formatie Clubraad 
Jeroen heeft aangegeven dat hij stopt als voorzitter van de Clubraad.  
Wij als Clubraad bedanken Jeroen voor zijn inzet in de afgelopen 1.5 jaar. Na een stemming is Karel Mul 
gekozen tot de nieuwe voorzitter  van de Clubraad. 
 
We hebben samen besproken hoe we te werk willen gaan in de komende periode als Clubraad. Stichting Vak-G 
wordt gevraagd of ze weer plaats willen nemen in de Clubraad, aangezien wij het belang zien van de 
aanwezigheid van Stichting Vak-G in de Clubraad. Karel pakt dit verder op. 
 
Ongeregeldheden rondom NAC – N.E.C. 
In de week vóór de wedstrijd waren er geweldige acties vanuit de supporters. Dit is iets om erg trots op te zijn. 
 
Gijs: Er was sprake van een geweldige saamhorigheid tijdens deze acties vooraf. Het heeft enorm veel indruk 
gemaakt op het personeel en de spelers van NAC. Daarvoor complimenten aan iedereen die hierbij betrokken 
was. 
 
Zondag vóór de wedstrijd was er al sprake van veel en hard vuurwerk. We hebben vooraf met de 
veiligheidscirkel rekening gehouden met alle scenario’s, er was veel overleg met gemeente en politie. Tijdens 
de wedstrijd (al in de eerste helft) was er al sprake dat personen het stadion in wilden komen. Toen heeft de 
M.E. al stelling genomen in het stadion (dit is een unicum aangezien het bijna nooit voorkomt dat er M.E. het 
stadion van NAC binnenkomt) ook buiten het stadion werd hier tegen opgetreden door supporters.  Net na de 
wedstrijd sloeg de sfeer definitief om, bij ingang 5 stond het dak boven de ingang in brand. We hebben enorm 
veel geluk gehad dat de brand niet is overgeslagen en door goed werk van de bekende stewards is geblust. 
Daarna waren er meerdere escalaties buiten het stadion. De vraag is gesteld of NAC een idee heeft wie die 
relschoppers waren: Gijs: “Het onderzoek naar de relschoppers ligt op dit moment bij de politie, zoals ik het nu 
begrijp is het een mix van onbekende en bekende gezichten``. De energie was die gehele dag zo hoog en 
oncontroleerbaar, dit was onhoudbaar.”  
Wij mochten niets organiseren als club (faciliteren zonder het te organiseren), anders had ik het vertrouwen 
dat zaken die dag anders waren gelopen. Al met al een zwarte dag door alle gebeurtenissen van die dag. Er is 
vandaag aangifte gedaan vanuit NAC voor de misstanden na de wedstrijd tegen N.E.C.” 
 
De kans is groot dat wij hier als club veel last van houden mbt. uitwedstrijden, vervoersregelingen enz. aldus 
Gijs. 
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Karel vroeg af wat er exact af was gesproken met de politie over het zichtbaar aanwezig zijn. Veel supporters 
gaven na afloop aan dat er veel politie op de been was en dat dit mogelijk een aanleiding was voor sommige 
mensen om te beginnen met rellen. Gijs: ”M.E. zou aanwezig zijn, maar minder zichtbaar. Doordat de NEC bus 
aankwam terwijl er nog een grote groep mensen op de been was hebben zij de bus begeleid naar het uitvak, 
door de eerste escalatie daar heeft de M.E. besloten op afstand te blijven maar wel zichtbaar te zijn. Er heeft al 
een evaluatie plaatsgevonden tussen NAC en gemeente Breda op de dag zelf en de dagen erna. Ook zal er deze 
week nog een gesprek worden gevoerd tussen politie, gemeente, NAC en de Clubraad.” 
 
Evaluatie samenwerking afgelopen seizoen NAC en Clubraad 
Aan het eind van het seizoen is het goed om de communicatie tussen NAC en de Clubraad te evalueren. Deze 
vraag gesteld aan Gijs en Alex (aangezien Mattijs er niet bij aanwezig is wordt deze vraag de volgende keer ook 
aan hem voorgelegd). Gijs gaf aan dat hij graag zou zien dat we in de vergaderingen meer met thema’s gaan 
werken. Hij komt terug met geschikte thema’s. Ook vanuit de Clubraad gaan wij hiermee aan de slag om tot 
verschillende thema’s te komen. 
 
Rondvraag / opmerkingen: 
Er waren geen rondvragen vanuit aanwezigen. 

 Actielijst: 

 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 24 juni, 19.30 uur (4e week ivm. Nederland – Oostenrijk) 
- Oefencampagne NAC 
 
 
Wanneer supporters iets willen aangeven bij de Clubraad, kan dit via onze website (www.clubraadnac.nl) of via 
mail (info@clubraadnac.nl). 
 

Wie  Wat Wanneer 

Karel Het gesprek aangaan met Stichting Vak-G om na te gaan of ze weer in de 
Clubraad plaats willen nemen. 

Zsm. 

Gijs Verschillende thema’s bedenken voor de vergaderingen komend seizoen Voor augustus 2021 

Alex en Hugo Organiseren van een forumavond waarbij Maurice, Mattijs en Ton 
aanwezig zijn. 

Zsm. 
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