Notulen vergadering Clubraad

Donderdag 28 april 2022

Aanwezig:
- Leden Clubraad: (Karel, Ad, Tjerk, Tristan en Hugo)
- Vanuit NAC: Eric Matijsen, Gijs Kluft en Alex Knook
- Vanuit RvC: Geert van Poppel

Opening vergadering
Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Bram is vanavond afwezig.
Inkomende stukken + actielijst doornemen
Er zijn per mail de afgelopen weken met regelmaat vragen binnengekomen die betrekking hebben op de
overname van onze club. Ook zijn er vanuit meerdere supporters mailtjes binnengekomen gericht aan CFG om
hun onvrede te laten blijken. Deze zijn door de Clubraad doorgestuurd aan een contactpersoon van CFG. Ook is
er een vraag vanuit een student Journalistiek binnengekomen, Karel heeft dit verder opgepakt.
Op de actielijst stond nog een punt over een lopend project. Tristan en Gijs pakken dit verder op.
Seizoenkaartcampagne 2022/2023
Eric Matijsen gaf aan dat hij dit onderwerp graag wilde bespreken met de Clubraad. Eric heeft enkele weken
voor deze vergadering een aantal opties doorgestuurd die betrekking hebben op het verlengen van de
seizoenkaarten voor komend seizoen. Er is gekozen voor een compensatieregeling zoals dit ook in 2017 was (je
kan je seizoenkaart verlengen tot een bepaalde datum voor KKD-tarief). As. maandag (2 mei) begint de
seizoenkaartcampagne met als titel: ‘Wij zijn NAC’. Ook is er gesproken over compensatie voor supporters.
Supporters kunnen ervoor kiezen om af te zien van compensatie. Als geschenk krijgen ze dan een nieuw boek
van Sjoerd Mossou met daarin verschillende foto’s en nieuwe verhalen over onze club.
Kaarten voor de nacompetitie
NAC heeft besloten om alle seizoenkaarthouders gratis toegang te verschaffen voor de eerste thuiswedstrijd in
de play-offs. Na overleg met de Clubraad volgt NAC het advies om in mogelijke halve finale en finale
seizoenkaarthouders hun kaart te laten kopen maar dan wel tegen een gereduceerd tarief. ‘Club van 1912’ mag
gratis naar binnen tijdens de wedstrijden in de play-offs.
Overige lopende zaken
Eric: “Voor het seizoen 2020/2021 heeft er een NAC-Loterij plaats gevonden. Verschillende supporters hadden
recht op extra kaarten. Er zou een rondleiding worden gegeven en er zou een training door Peter Hyballa
worden georganiseerd. In totaal hebben op dit moment nog 75 supporters recht op een prijs. Met de 75
personen die nog een prijs tegoed hebben wordt contact opgenomen en zij ontvangen het nieuwe thuisshirt
cadeau op één van de eerste trainingen in het nieuwe seizoen.
Bij de wedstrijd tegen FC Dordrecht waren er 400 medewerkers vanuit het Amphia aanwezig. Dit is gedaan om
de medewerkers in het zonnetje te zetten voor hun tomeloze inzet tijdens de Covidpandemie. Deze actie is
goed ontvangen door het zorgpersoneel.
Eerste training nieuwe seizoen
Wij als Clubraad hebben geopperd dat de eerste training op een zaterdag moet plaatsvinden, met voorkeur in
het stadion. Dit in verband met de Interesse van supporters om hierbij te kunnen zijn. Vanuit NAC snappen ze
dit en er zal dan ook overleg plaatsvinden met de technische staf wat hiermee te doen.

Notulen Clubraad 28 april 2022

Commerciële ontwikkelingen
Eric: “Het contract met NHG loopt na dit seizoen af, wij als NAC zijn nog in onderhandeling met NHG. Wij hopen
dat er snel meer bekend wordt”.
Open dag
Gijs: “De Open dag staat gepland op zondag 31 juli. Wij gaan het anders aanpakken dan de andere jaren (vóór
de Covidpandemie). Het idee is om op zaterdagavond een wedstrijd te laten plaatsvinden in combinatie met
een feestavond. Zondag is voor de jongere supporters. Ook zullen wij komende Open dag de indeling van de
activiteiten aanpassen.
Social-media NAC + gebruik maken van eigen kanalen (NAC TV)
Alex: Wij hebben de laatste periode op de achtergrond gewerkt aan bijvoorbeeld de seizoenkaartcampagne.
Hier heeft veel tijd in gezeten. Er zijn wat aanpassingen voor komend seizoen qua personele bezettingen,
waardoor er meer mogelijk is in de toekomst op social media.
Rondvraag
Gijs:
De supporters van FC Dordrecht zijn met een buscombi gekomen en de uitwedstrijd naar Excelsior wordt ook
een buscombi. In de ‘Play-offs’ gaan wij als club weer strijden voor vrij vervoer (ook het goede voorbeeld geven
is hierin belangrijk).
Hugo:
De muziek bij de afgelopen thuiswedstrijden was niet erg sterk, in mijn ogen. Er waren verschillende reacties
van supporters die hier hetzelfde over denken. Gijs gaf aan dat er een playlist is gemaakt en dat hij nogmaals
met de DJ in gesprek gaat over de keuzes betreft die afspeellijst.
Actielijst
Hugo
Eric of Alex

De nieuwe veiligheidscoördinator uitnodigen voor de volgende
vergadering (Jorrin Schouten)
Overleggen met technische staf over de eerste training op een
zaterdag te laten plaatsvinden.

Voor aankomende
vergadering
Voor aankomende
vergadering

Volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 19 mei, locatie SV-Home.
Wanneer supporters iets willen aangeven bij de Clubraad, kan dit via onze website (www.clubraadnac.nl) of via
mail (info@clubraadnac.nl).
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