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 Notulen vergadering Clubraad 
 

Donderdag 21 oktober 2021 
 
 
  
Aanwezig:  
- Leden Clubraad: (Karel, Ad, Bram, Tjerk, Tristan en Hugo) 
- Vanuit NAC: Mattijs Manders, Alex Knook en Gijs Kluft 
 
Afwezig: 
- Vanuit RvC: Geert van Poppel 
 
  
 

 

Inkomende stukken + actielijst doornemen 
Er zijn via diverse wegen veel vragen binnengekomen van supporters. Zo is er een mail binnengekomen over 
het opiniepanel. Tristan pakt dit verder op. Ook is er een vraag binnengekomen van een supporter van een 
andere club met de vraag welke rol supporters hebben in de overname van onze club. Hugo pakt dit verder op. 
 
Evaluatie forumavond Clubraad 
Op maandag 11 oktober heeft er na een lange tijd weer een forumavond plaatsgevonden in de Cordial. In 
totaal waren er meer dan 100 supporters aanwezig deze avond. Mattijs Manders, Edwin de Graaf en Eric 
Hellemons waren de sprekers vanuit NAC. Alle betrokkenen hebben de avond als zinvol ervaren. Er kwamen 
enkele kritische opmerking vanuit de supporters, zoals het te snel overgaan naar nieuwe onderwerpen op het 
moment dat het inhoudelijk werd. We gaan na welke punten we bij de volgende forumavond in februari 2022 
kunnen verbeteren. Het werken met 4 verschillende thema’s zorgde ervoor dat er enige structuur was in de 
vragen die werden gesteld. Er was vooraf geen voorbereiding met de sprekers van NAC. Besloten is om dit 
volgende editie ook zo te doen. Ook kwam tijdens de evaluatie naar voren dat de communicatie naar buiten 
toe steevast de achilleshiel is en voor veel onduidelijkheid zorgt. Bram en Tjerk hebben al maanden geleden 
aangegeven dat hier verbetering in moet komen. Wanneer NAC proactief nieuws brengt, en dan het volledige 
verhaal verteld, dan zal dat tot meer rust leiden binnen de club. Het informatievacuüm wat de afgelopen 
maanden is ontstaan zorgt er juist voor dat er onrust rond de club ontstaat. NAC gaf te kennen dat het altijd 
heeft geprobeerd om te communiceren via diverse media, nu is ervoor gekozen om meer te doen met het 
eigen clubkanaal.  NAC gaat proberen dit beter te doen en is onder andere gestart met meer NAC TV. De 
Clubraad geeft aan ten alle tijden zo transparant mogelijk te zijn. Mattijs gaf aan dat hij een forumavond een 
mooie gelegenheid vindt om te communiceren met de supporters. 
 
Panel / verslag voor stichting Stichting NOAD-ADVENDO combinatie 
Supporters die zich hebben aangemeld voor het opiniepanel hebben een mail ontvangen met de vraag hoe zij 
denken over de overname van de club. Onderwerpen als het behouden van de clubcultuur kwamen terug in 
deze vragenlijst. Tristan gaat een verslag maken van de uitkomsten van deze enquête. 
Dit verslag wordt vervolgens verstuurd naar de RvC en naar Stichting NOAD, zodat ze dit er voorbereiding 
kunnen gebruiken voor het gesprek met de potentiële nieuwe eigenaar.  
243 respondenten hebben meegewerkt aan dit panel.  
 
Jaarrekening NAC 
Dinsdag 19 oktober zijn de jaarcijfers over het boekjaar 2020 - 2021 gepresenteerd aan de aandeelhouders. Mattijs 
gaf aan dat NAC, ondanks de negatieve gevolgen van de coronacrisis, niet ontevreden terugkijkt op het 
boekjaar. Er werd, volgens Mattijs een klein verlies geschreven, maar deze viel minder uit dan eerder werd 
gedacht. Begin november zal het jaarverslag te vinden zijn op de website van NAC.  
In de volgende vergadering met de Clubraad wordt Edgar Mol uitgenodigd om de jaarrekening uitgebreider 
toe te lichten en vragen van de Clubraad te beantwoorden.  
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Overzicht belangrijke punten overnamekandidaat 
Er is vorige week overleg geweest met de RvC en directie en een aantal geledingen (waaronder de Clubraad) 
om te spreken over de huidige situatie rondom de overname van de club. De aanwezige geledingen hebben 
aangegeven wat ze belangrijk vinden in de overname en waar de RvC wat hun betreft op moeten letten bij het 
goed- dan wel afkeuren van de partij die straks voor komt te liggen. Onder andere onderwerpen als het 
cultuurhandvest en identiteit, plan voor jeugdopleiding en NAC Maatschappelijk zijn terug te vinden in deze 
lijst, samen met een aantal andere voor de geledingen belangrijke punten. Naast de uitslag van het panel, 
worden ook deze punten gedeeld met Stichting NOAD-ADVENDO combinatie. 
 
Betonconstructie Rat Verlegh Stadion 
Afgelopen zondag heeft er een incident plaatsgevonden in het Goffertstadion na de wedstrijd N.E.C. – Vitesse. 
Er was sprake van een scheur in het uitvak. Om alle denkbare risico’s in beeld te krijgen van het Rat Verlegh 
Stadion, hebben burgemeester en wethouders zeer recent een risicoanalyse gemaakt. Dat is gedaan door een 
bureau dat gespecialiseerd is in het beoordelen van de constructieve veiligheid van stadions. In 2014, toen de 
resultaten bekend werden, heeft de gemeente als eigenaar van het stadion, herstelwerkzaamheden laten 
uitvoeren. Ook zijn delen van de tribune toen versterkt met speciale, op koolstofvezel gebaseerde, balken en 

staven. In het stadion wordt jaarlijks een inspectie uitgevoerd om een dergelijk situatie zoals in het 

Gofferstadion te voorkomen. 
 
Bier gooien tijdens wedstrijden 
Supportercoördinator Gijs Kluft heeft aangegeven dat hij graag dit onderwerp wil bespreken. Nu er na de 
coronaperiode weer supporters in het stadion plaats mogen nemen valt het op dat er veel met bier wordt 
gegooid. Dit is overigens niet alleen bij NAC een probleem. Gijs benoemd meerdere oorzaken van dit gedrag 
(nieuwe generatie die zich wil laten gelden, meer onbekende supporters in het stadion, landelijke tendens 
enz.). Tijdens de wedstrijd NAC – Jong AZ waren er op de B-Side en Vak G ook al enkele opstootjes vanwege het 
gooien met bier. Gijs geeft aan het een zorgelijke ontwikkeling te vinden. Er zijn na de wedstrijd tegen Jong AZ 
al 7 stadionverboden uitgedeeld aan supporters die gooiden met bier. Ook heeft de KNVB maatregelen 
aangekondigd wanneer er wordt gegooid met bier. De bierkraan dichtdraaien in een bepaald vak of een 
wedstrijd staken zijn opties die de KNVB kan overwegen. Uiteraard willen wij dit voorkomen en daarom worden 
er op meerdere manier acties ondernomen. 
 
Regelingen uitwedstrijden 
Gijs: “De schermen bij het uitvak zijn niet goedgekeurd. Daarom komen er containers aan de binnenkant van 
het voorplein voor het uitvak. Betreft uitwedstrijden: Er komen veel buscombi’s aan. Gemeenten geven aan dat 
ze hun eigen supporters niet in de hand hebben en daarom NAC een buscombi opleggen. In het kader van 
normalisatie gaat NAC hier niet in mee. NAC zal er altijd naar streven om zoveel mogelijk uitsupporters mee te 
nemen en te ontvangen”.  
Overigens hebben diverse NAC-supporters zich geërgerd aan het vervelende gedrag van supporters in 
Volendam. Met name in en rond de businessruimtes. Elke supporter zou zich fatsoenlijk moet gedragen. 
 

Rondvraag / opmerkingen: 

- Gijs: Tijdens een eerder gesprek met de burgemeester is er afgesproken dat de Clubraad een NAC-profiel gaat 

opstellen (Wie is de NAC-supporter?). Tristan pakt dit (eventueel met Alex Knook) op. Mogelijkheid is om NAC 

TV hiervoor in te zetten. 

- Tjerk: Positieve ontwikkeling is dat de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo gratis toegankelijk is voor alle 

seizoenkaarthouders. We hopen op een goed gevuld stadion. 

- Alex: Mocht het biergooien aan blijven houden, dan volgen er meerdere acties vanuit NAC (zie ook kopje Bier 
gooien tijdens wedstrijden.) 
 

- Ad: Wij zijn met het NAC Museum bezig geweest met het jubileum van het kampioenschap van 1921. Door 

Corona is dit feest voor donateurs nog niet doorgegaan. Er lopen gesprekken met een school in Breda om 

alsnog een feest te organiseren, locatie is waarschijnlijk de Grote Kerk. 
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Actielijst: 

 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 21 november, 20.00 uur. Voor deze vergadering wordt 
Edgar Mol uitgenodigd. 
 
 
Wanneer supporters iets willen aangeven bij de Clubraad, kan dit via onze website (www.clubraadnac.nl) of via 
mail (nfo@clubraadnac.nl). 

Wie  Wat Wanneer 

Hugo Contact opnemen met Jos Koevoets over de vraag vanuit burgemeester. Zsm. 

Hugo Edgar Mol uitnodigen voor komende vergadering Zsm. 

Tristan Panel / verslag voor Sticting NOAD verder uitwerken Zsm. 
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