Notulen vergadering Clubraad
Donderdag 18 november 2021

Aanwezig:
- Leden Clubraad: (Karel, Ad, Bram, Tjerk, Tristan en Hugo)
- Vanuit NAC: Mattijs Manders en Gijs Kluft
- Vanuit RvC: Geert van Poppel

Opening vergadering
Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Alex is vanavond afwezig. Ook Edgar Mol was uitgenodigd voor
deze vergadering, maar ook hij kon niet aanwezig zijn. Deze vergadering vindt digitaal plaats.
Inkomende stukken + actielijst doornemen
Er zijn via diverse wegen veel vragen binnengekomen van supporters. Deze worden tijdens de agendapunten
doorgenomen. Twee supporters hadden in verband met een schoolopdracht een vraag. Dit wordt voorgelegd
aan NAC.
Ontwikkelingen stadionbezoek en Corona
Mattijs: “Deze week is er veel overleg geweest met de verschillende directeuren van de BVO’s. Er is geprobeerd
om de wedstrijden uit te stellen tot 4 december en er is onderzoek gedaan door de KNVB en verschillende
disciplines (politie, gemeentes, minister, supportersorganisatie Supporterscollectief). Het kwam erop neer dat
er wordt verwacht dat het na 4 december nog niet is opgelost en de stadions mogelijk gesloten blijven voor
publiek, zolang het aantal ziekenhuis- en ic opnames niet afneemt Een vervelend effect op dit moment is dat
het ook problemen op kan leveren buiten het stadion met supporters (zeker als het langer gaat duren). Ik ben
erg benieuwd hoe de komende periode eruit gaat zien. Wij zoeken met onze supporters mogelijkheden om de
komende tijd met elkaar goed door te komen”
Gijs: “Achter de schermen zijn wij als NAC druk bezig met alternatieven. Onder andere om alle wedstrijden uit
te zenden in samenwerking met verschillende partijen zoals hoofdsponsor OK. Het overleg wat we hebben met
de gemeente is goed”.
Vanuit de Clubraad complimenten over het standpunt van NAC in deze. Voetbal is voor de supporters en dat
moet dan ook altijd het grootste belang zijn.
Omschrijving ‘De NAC-supporter’
In een gesprek met burgemeester Depla kwam naar voren of het mogelijk is om een profielschets te maken van
“De NAC-supporter”. Dit naar aanleiding van de ongeregeldheden na NAC – N.E.C. in de Play-offs. Iedereen is
het eens dat het erg lastig is om één type NAC-supporter te omschrijven. Tristan gaat dit project vanuit de
Clubraad coördineren in overleg met Gijs. Er zijn enkele ideeën geopperd door aanwezigen.
Interview Maurice Steijn
Vol verbazing zagen wij enkele weken geleden oud-trainer Maurice Steijn aanschuiven bij een landelijk
programma waarin hij sprak over zijn ontslag bij NAC. Veel supporters hebben zich geërgerd aan dit interview.
Aan Mattijs is de vraag gesteld of contractueel is vastgelegd dat Steijn zich niet negatief mag uitlaten over NAC.
Mattijs gaf te kennen dat hij niets mag inhoudelijk kan melden over de afspraken tussen NAC en Maurice Steijn.
Mattijs: “Maurice is nog steeds erg teleurgesteld over het feit dat we uit elkaar zijn gegaan, en dat valt te
begrijpen. Het is beter voor alle partijen om het verleden een plek te geven en de blik weer op de toekomst te
richten”. Als Clubraad vinden wij het kwalijk dat door deze interviews NAC in een negatief daglicht wordt
geplaatst en wij hebben Mattijs gevraagd hebben om gemaakte, contractuele afspraken te handhaven als daar
aanleiding toe is.
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Acties voor NAC-supporters
Aan het begin van dit jaar was de actie ‘#Raise your flag’ een groot succes voor alle betrokkenen. Aangezien we
als NAC en supporters weer een onduidelijke tijd ingaan qua corona zijn er weer enkele acties geopperd. Gijs:
”Er zijn nu verschillende acties bezig vanuit NAC om ervoor te zorgen dat supporters betrokkenen blijven bij de
club”. Het is moeilijk in te schatten hoelang deze situatie gaat duren, maar als NAC gaan wij niet afwachten en
gaan wij in samenwerking met verschillende partijen een aantal leuke zaken oppakken.”
Vanuit de Clubraad hebben wij onze hulp aangeboden, zodat we hierin iets kunnen betekenen.
Spelers ‘Oud-NAC’ weer betrekken bij de club
Bij de leden van de Clubraad krijgen wij het idee dat veel oud-NAC’ers lijken af te haken en minder betrokken
zijn bij de club dan voorheen. Het is goed om als club na te denken over hoe ze weer worden betrokken bij de
club. Er is geopperd om een keer met het bestuur van Oud-NAC samen te zitten om te kijken hoe we dit op
kunnen gaan pakken en kunnen zorgen dat er weer meer oud-NAC’ers betrokken worden bij de club.
Mattijs: “De club staat altijd open voor oud-NAC’ers en we zien ze natuurlijk graag aanwezig bij wedstrijden;
sterker nog ik zou graag zien dat de samenwerking tussen NAC en Oud-NAC hecht is”.
Agenda volgende vergadering
Aangezien Edgar Mol niet aanwezig kon zijn bij deze vergadering nodigt Hugo hem uit voor aankomende
vergadering.
Rondvraag / opmerkingen:
Ad:
- Wij zijn bezig met het ontwerpen van nieuwe wedstrijdposters, dit is in ontwikkeling.
- Vanuit het NAC Museum zijn wij nog altijd bezig met het organiseren van een feest ter ere van het
kampioenschap in 1921. Dit is in mei uitgesteld vanwege corona en we gaan na hoe wij het nu kunnen
organiseren.
Tjerk:
- Hoe zit het met contracten van jeugdspelers. Kunnen er in de periode van overname contracten worden
aangeboden?
Mattijs: Dat is een operationeel proces, gesprekken voeren met spelers en spelerscontracten aanbieden gaan
gewoon door. De gesprekken gaan weer verder met jeugdspelers wanneer enkelen weer terug zijn vanuit de
nationale teams. Het technisch hart is hier dagelijks mee bezig.
Tristan:
- Reactie ontvangen vanuit Sjoerd van Fessem (NOAD). Hij was erg tevreden met het verslag (met daarin
wensen en opmerkingen vanuit de supporters betreft de overname). Stichting NOAD wil dan ook deze
supporters bedanken voor hun input.
Bram:
- Is er los van de verkoop budget om in de winterstop wat te doen op de transfermarkt?
Mattijs: “Dit ligt aan de eventuele nieuwe eigenaar. Wanneer het nog niet rond is met een nieuwe eigenaar ga
ik in gesprek met de aandeelhouders wat we kunnen doen op de transfermarkt.
Karel:
- Er gaan verhalen dat Bologna nog geen geld heeft overgemaakt voor Sydney van Hooijdonk. Aangezien dit nu
al lang gaande is ben ik benieuwd naar de recente status.
Mattijs: “De club doet nooit uitspraken over in- en uitgaande betalingen binnen de club en hoogte van
transactiebedragen en nu dus ook niet, wij hebben recht op een opleidingsvergoeding; veel meer valt er niet
over te zeggen.”.
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Actielijst:

Tristan
Karel

Coördineren project ‘De NAC-supporter’ (ism Gijs).
Overleg plannen met het bestuur van Oud-NAC

Hugo

Egdar Mol uitnodigen voor vergadering december.

Zsm.
Voor aankomende
vergadering
Zsm.

Volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 16 december, 19.00 uur. Voor deze vergadering wordt
Egdar Mol uitgenodigd.
Wanneer supporters iets willen aangeven bij de Clubraad, kan dit via onze website (www.clubraadnac.nl) of via
mail (nfo@clubraadnac.nl).
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