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Notulen vergadering Clubraad 
 

 
Donderdag 16 december 2021 
 
  
Aanwezig:  
- Leden Clubraad: (Karel, Ad, Bram, Tjerk, Tristan en Hugo) 
- Vanuit NAC: Mattijs Manders, Edgar Mol en Alex Knook 
- Vanuit RvC: Geert van Poppel 
  
 

 

Opening vergadering 

Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Gijs is vanavond afwezig. Edgar Mol sluit deze vergadering aan 

om te spreken over de jaarrekening 2020/2021. Deze vergadering vindt digitaal plaats. 

 

Inkomende stukken + actielijst doornemen 
Er zijn via diverse wegen vragen binnengekomen vanuit supporters. Hierop is gereageerd door Hugo. Karel 
heeft contact gehad met enkele leden van oud-NAC (dit was een actiepunt vanuit de vorige vergadering). Karel 
gaat proberen volgende week een gesprek tussen de Clubraad en leden van oud-NAC in te plannen. 
 
Jaarrekening 2020/2021 
Op 11 november heeft NAC de jaarrekening gedeeld met de achterban. NAC kijkt, ondanks de negatieve 
gevolgen van de coronacrisis, niet ontevreden terug op het boekjaar. Er werd weliswaar een verlies 
geschreven, maar deze viel minder uit dan aanvankelijk werd geprognotiseerd. Het verlies kon worden 
gereduceerd door het verlagen van een aantal kostenposten. Het operationele resultaat van NAC Breda 
bedroeg in het seizoen 2020-2021 bijna €300.000 negatief, op een netto omzet van bijna €9.000.000. Het 
operationele resultaat is inclusief een positief resultaat uit transfers van ruim €2.500.000 en de diverse 
steunpakketten vanuit de overheid van bijna €2.000.000. Het nettoresultaat over boekjaar 2020-2021 is 
circa €340.000 negatief. Het verschil tussen het operationele resultaat en het nettoresultaat wordt 
veroorzaakt door de rentelasten. Het eigen vermogen bedraagt ruim €1.100.000 positief. Hiermee houdt 
NAC een sterke liquiditeitspositie, iets wat uiteraard belangrijk is voor een voetbalclub. Deze zal ook 
aankomend seizoen niet onder druk komen staan.  
 
Edgar: “Een groot verschil tussen afgelopen seizoen en het seizoen 2019/2020 is het teruglopen van de 
wedstrijdbaten vanwege Corona. Zo was er afgelopen seizoen geen sprake van losse recette. Ook was er sprake van 
sponsoren die afhaakten vanwege de onzekere tijd. Ander punt was de degradatiecompensatie die gestopt is. Ik 
ben gematigd positief, we mogen tevreden zijn hoe afgelopen jaar is gegaan. Dit komt o.a. door de 
steunmaatregelen, maar ook doordat wij als club scherp hebben gekeken naar onze kosten. De wedstrijddagen 
nemen nu minder kosten met zich mee (bijv. minder beveiliging inhuren). Wat ook meespeelt is dat NAC een 
huurkorting heeft ontvangen vanuit de gemeente Breda. Wij doen geen gekke dingen”. Aan Edgar werd de vraag 
gesteld waar hij zich wel zorgen om maakt: “Niemand weet natuurlijk hoelang deze maatregelen nog blijven gelden 
(geen publiek in het stadion tijdens wedstrijden, hoelang er steunpakketten worden verleend aan BVO’s). Ook is 
het voor een club als NAC niet mogelijk om een sluitende begroting te draaien wanneer we in de KKD spelen.” 
 
Mattijs: “We zien dat er veel oud-sponsoren terugkeren naar de club. Ook is er een groei van nieuwe sponsoren. 
Dat is een goed teken en daar zijn we blij mee als club. Een ander belangrijk punt is dat de KNVB aan het uitzoeken 
is of er een speciale compensatieregeling kan komen voor BVO’s. Wel wordt er door ‘politiek Den Haag’ met een 
vergrootglas gekeken naar het betaald voetbal”. Er is de vraag gesteld aan Geert hoe de RvC naar deze jaarcijfers 
kijkt. “Petra (van den Broek, RvC-lid) houdt alle ontwikkelingen in de gaten en heeft goed contact met Edgar over 
de jaarcijfers.” 
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Karel vroeg of de controles van NOW-regeling (eerste aanvraagperiode) al zijn geweest. Edgar gaf aan dat dit is 
uitgesteld tot begin februari 2022. Dit is nog niet definitief. NAC heeft vanaf oktober 2022 5 jaar de tijd om dit terug 
te betalen aan de Belastingdienst. Edgar gaf te kennen dat NAC hier rekening mee houdt in de begrotingen. 
 
Bram: “Wat mij opvalt is de enorme groei in debiteuren: (4 ton naar 1.7 miljoen dit is per 30/06).” Edgar: “Dat heeft 
te maken met de transferinkomsten die wij inmiddels hebben ontvangen. Dit is nu een stuk lager dan dat dit op 30 
juni was”. Ook werd de vraag vanuit Bram gesteld hoe dit nu zit met de FRS (Financial Rating System). Edgar heeft 
aangegeven dat er nu geen sprake meer is van drie verschillende categorieën, dat zijn er nu twee geworden 
(gezond of niet gezond). NAC bevindt zich in de categorie ‘gezond’. Wij ontvangen deze maand nog vanuit de KNVB 
deze bevestiging. De prognose en jaarcijfers zijn al goedgekeurd door de KNVB. 
 
Compensatieregeling seizoenkaarten 
Mattijs: “De compensatie waar veel supporters gebruik van hebben gemaakt is natuurlijk ieders goed recht. 
Supporters misten een keuze (50 %). Op basis van de antwoorden hebben wij het bij het aanvragen van een 
seizoenkaart voor 2021/2022 opnieuw ingericht. Het moment van communiceren was toen niet ideaal. Zo zijn 
er al twee thuiswedstrijden geweest zonder publiek. In 2022 komen er in ieder geval twee extra wedstrijden 
zonder publiek bij.” 
De vraag is gesteld of er al door de club is nagedacht hoe het zit met de compensatie. Op dit moment is nog 
niets bekend hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.  
Op dit moment lijken veel mensen het te accepteren dat ze nu tijdelijk niet naar het stadion kunnen, maar op 
een gegeven moment zal je als club wel iets moeten. Het is erg belangrijk om als club ‘naast de supporters te 
staan’. Mattijs: “Als BVO heb je het grootste podium qua sport in Nederland. Er is geprobeerd om de 
wedstrijden uit te stellen, maar dit was niet haalbaar (zeker nu de maatregelen zijn verlengd).” 
 
Omschrijving ‘De NAC-supporter’ 
Na de vorige vergadering hebben wij als Clubraad besloten om dit idee niet verder uit te werken. De 
voornaamste reden was dat wij van mening zijn dat het ten eerste onmogelijk is om dé NAC-supporter te 
omschrijven. Een andere reden is dat wij van mening zijn dat de vraag met de verkeerde intentie is gesteld. Wel 
vinden wij het als Clubraad belangrijk om de supporters positief in de schijnwerpers te zetten aangezien de 
supporters één van de belangrijkste pijlers zijn van onze club. Eerste format is door Tristan gemaakt en 
doorgestuurd naar Gijs.   
 
Rondvraag / opmerkingen: 

Geert:  

Vanuit de RvC zijn wij nog altijd in afwachting van de verkoop van de club. De gesprekken lopen nog. Wij als 

RvC willen wel snel duidelijkheid. Het proces staat nu lang stil en dat is voor niemand een goede zaak. Er moet 

duidelijkheid komen voor alle betrokkenen (supporters, aandeelhouders, medewerkers van de club enz.) 

Tjerk: 

Hoe zit het met de vergoedingen van Rai Vloet en Sydney van Hooijdonk? Mattijs: “Op dit moment is er een 

rechtszaak gaande tussen FC Chaisso en Frosinone, wij zijn geen partij in deze zaak.. Over Sydney van 

Hooijdonk: Dit duurt allemaal erg lang. Bologna heeft in eerste instantie bevestigd te zullen betalen, maar die 

club is van gedachte veranderd. Wel blijven wij ervan overtuigd dat wij erg sterk in deze zaak staan en dat wij 

het bedrag zullen ontvangen vanuit Bologna. Wij maken ook gebruik van de mogelijkheden via FiFA”. 

Mattijs: 

Mattijs gaf aan dat Edwin de Graaf het gebaar vanuit de supporters (spandoek om Edwin sterkte te wensen) 

erg weet te waarderen. “Wij wilenl dan op deze manier de supporters bedanken voor hun support!”. 

Alex: 

Ik heb het protocol over huldigingen en herdenken nog een keer doorgenomen. Het lijkt mij goed deze weer 

een keer door te nemen (in overleg met het NAC Museum). Dit zal de volgende vergadering worden 

doorgenomen door betrokkenen. 
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Actielijst: 

 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 20 januari, 19.30 uur. 
 
Wanneer supporters iets willen aangeven bij de Clubraad, kan dit via onze website (www.clubraadnac.nl) of via 
mail (nfo@clubraadnac.nl). 
 

   

Hugo Data vergaderingen 2022 opstellen en doorsturen Zsm. 

Hugo Protocol huldigen/ herdenken doorsturen naar alle betrokkenen. Zsm. 

Karel Gesprek plannen tussen Clubraad en leden van oud-NAC Zsm. 
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