Notulen vergadering Clubraad

Woensdag 15 juni 2022

Aanwezig:
- Leden Clubraad: (Karel, Ad, Jarmo, Tristan en Hugo)
- Vanuit NAC: Eric Matijsen en Gijs Kluft

Opening vergadering
Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Alex Knook en Geert van Poppel zijn vanavond afwezig.
Inkomende stukken + actielijst doornemen
In de actielijst stonden nog enkele actiepunten, deze punten zijn inmiddels afgerond.
Wisseling binnen Clubraad
Bram van Doorn heeft eerder in het jaar aangegeven te gaan stoppen met zijn werkzaamheden binnen de
Clubraad. Vanuit de Breda Loco’s neemt Jarmo Wierikx zijn taken over.
Wij zijn Bram erg dankbaar voor de tijd en energie die hij in de afgelopen jaren heeft gestoken in de Clubraad.
Ook kunnen wij in de toekomst altijd nog een beroep doen op de kennis en kunde van Bram.
Commerciële zaken
Unibet:
Eric: “Afgelopen week meldde BN de Stem over Unibet. Eric bevestigd deze deal en Unibet/club komen hier zelf
op late moment met een campagne mee naar buiten. Als we naar Unibet kijken hebben wij een prima deal
gemaakt qua bedrag.” Het contract met Unibet loopt tot 2026.
Sponsorship met Nike en voetbalshop.nl:
Eric: “Ook het partnership met Nike en voetbalshop.nl is een deal waar wij als club trots op kunnen zijn. Dit
contract duurt vier jaar. De laatste wedstrijd van komend seizoen zullen wij al in het tenue spelen van
2023/2024”.
De sponsoring gaat goed. De opzeggers na afgelopen seizoen zijn op één hand te tellen (in de jaren hiervoor
hebben er weleens 40 á 50 partijen opgezegd). Er zijn opvallend veel nieuwe bedrijven die zich aan NAC
hebben gekoppeld. De Businessclub heeft een flinke aantrekkingskracht blijkt maar weer.” Een belangrijke
reden dat er veel nieuwe sponsoren zijn bijgekomen heeft volgens Eric ook te maken met dat veel bedrijven
vroeger sponsor waren, het contract hebben opgezegd in de afgelopen jaren en nu weer terugkomen bij NAC.
NHG:
Eric: “ In de afgelopen maanden zijn er verschillende expiratie-onderzoeken gedaan rondom de horeca bij NAC.
Ook is er met NHG gesproken. De komende weken zal er meer duidelijkheid komen.” De nieuwe
aandeelhouders zijn in dit traject aangelijnd aldus Eric.
Lopende zaken
Vak-G café:
Er is gekeken door meerdere mensen of het mogelijk is dat er een ingang komt naar het Vak-G café vanuit het
stadion. Dit wordt verder onderzocht aangezien dit geen eenvoudige onderneming is.
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Lichtbakken op het dak:
Het contract met Outcom is ten einde en de lichtbakken die aan de gevel hangen zijn allemaal verwijderd. Qua
verkoop is nu de volledige omzet voor de club NAC. Verkoop is twee weken geleden gestart en gaat
voorspoedig. Volgens Eric is er nu gekozen voor een doekconstructie aan de gevel van het dak. Dit is bij Sparta
bijvoorbeeld ook het geval. Reden om hiervoor te kiezen is dat dit makkelijker te vervangen is, de
productiekosten goedkoper zijn en ook veiliger is voor eventuele storm etc. Ook de lichtbakken aan de
hoektorens zullen worden verwijderd en vervangen”.
‘Moment of history’-borden:
In het Rat Verleghstadion zijn verschillende ‘Moment of history-borden’ (kampioenschap 1921, bekerwinst in
1973, de overwinning in 1921 op Real Madrid, wedstrijd tegen Roda JC in 2013 waarin Anthony Lurling een
grote hoofdrol had). Eric gaf te kennen dat het goed is om hier gezamenlijk over na te denken wat hiermee te
doen. Zo staat er bijv. een sponspor afgebeeld bij één bord die niet meer betaald. Eric gaf te kennen dat deze
plekken interessant kunnen zijn voor nieuwe sponsoren. Vraag is of de huidige moments of history foto’s nog
voldoende zijn of dat hier nieuwe voor moeten worden geplaatst.
Seizoenkaartencampagne:
Eric en Gijs gaven beiden te kennen erg tevreden te zijn met de campagne en het aantal verlengingen (op het
moment van schrijven zijn dit er 12.147). Ook heeft 2/3 van de supporters die verlengd hebben gekozen voor
het boek ‘Wij zijn NAC’ ipv. compensatie. De club is hier natuurlijk erg blij mee aangezien nu €300.000,- in de
club blijft.
Opvallend is wel dat veel groepen van B-side zijn verplaatst naar de lange zijdes. Ipv. de ouderen supporters
zien we dat veel jongeren hiervoor terugkomen op de B-Side. Eric gaf wel te kennen dat Vak-G een uitdaging is
(800 mensen niet verlengd). Tijdens afgelopen seizoen was daar ook veel sprake van ‘no-show’. Ook werd de
vraag gesteld hoe het ervoor staat met secondary ticketing: Eric gaf te kennen dat dit voor de B-side en vak-G
een optie is wanneer deze vakken in z’n geheel vol zitten.
Speelschema 2022 / 2023
Vanochtend is het speelschema voor het seizoen 2022 / 2023 gepresenteerd door de KNVB. Gijs gaf te kennen
dat de enige wijziging wordt dat Willem II – NAC (zondag 11 december) wordt vervroegd naar 12.15 uur. Gijs
gaf voor de rest te kennen dat er vanuit NAC en de driehoek in Breda weinig wensen waren, buiten een
uitwedstrijd tijdens carnaval (deze wens kwam vooral vanuit politie).
Gijs: “Pyro wordt vanaf komend seizoen landelijk extra bestraft, Gijs benoemde dat dit ook strafrechtelijk gaat
gebeuren. De vooroverleggen met andere clubs zijn inmiddels opgestart”. Komende vergadering is dit een
agendapunt.
Invulling ‘Clubraad op de Open dag’
Er is gesproken over de open dag en wat de Clubraad hierin kan betekenen. Hier is nu niet gelijk een keuze in
gemaakt. De komende periode zullen wij benutten om met ideeën te komen.
Invulling kennismaking selectie met NAC en Breda
Normaal gesproken wordt er aan het begin van het seizoen voor nieuwe personeelsleden van NAC (spelers
maar ook de mensen op kantoor) een rondleiding georganiseerd door de Clubraad. Er is dan een rondleiding
door het stadion (SV-Home, NAC Museum, Toren 3) en door de binnenstad (kerk bezoeken, bootje varen over
de Singels). De laatste keer dat dit is georganiseerd was in september 2019 (ivm. Covid-19). Sandra de Jong zal
vanuit NAC contact opnemen met Karel om dit weer te plannen. Idee is om dit te organiseren voor alle
personeelsleden van NAC inclusief dus de spelers.
Een filmpje over deze gebeurtenis uit 2019:

Nieuwe NAC-spelers maken kennis met supporters, clubcultuur en Breda. - YouTube
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Evaluatie NAC – ADO:
Op aanvraag van de Clubraad heeft Gijs ons toegelicht over beide wedstrijden tegen ADO Den Haag. Zelf was
hij niet aanwezig is het commandoruimte tijdens de wedstrijden, maar heeft hij informatie ingewonnen bij
betrokken vanuit de veiligheidsdriehoek.
Gijs: “Het idee was dat er twee bussen met fanatieke aanhang naar Breda zouden komen, maar wij hoorden
dat er vier bussen vanuit Den Haag onderweg waren naar Breda. Onderweg is er veel gesloopt door de
supporters van ADO, meerdere bussen waren kapot. Ons idee was om die bussen eruit te halen en terug te
sturen naar Den Haag, dit is door te weinig politie-inzet niet gelukt. Ook werd duidelijk dat het in Den Haag niet
was gelukt om de supporters in twee bussen te fouilleren.
Tijdens de wedstrijd was er veel vuurwerk in het uitvak, dit leverde erg gevaarlijke situaties op. Ondanks de
provocaties van spelers van ADO waren er geen problemen vanuit de NAC-aanhang.”
Na de wedstrijd hoorde Gijs dat er geen politie aanwezig was bij het uitvak toen de ADO-supporters richting de
bussen gingen. Ook wilden de buschauffeurs de bussen niet op de juiste manier neerzetten. (Vóór het hek met
vak-G zodat er een extra buffer ontstaat). Ook toen was er weer zwaar vuurwerk aanwezig, zo is er een fakkel
vanuit de groep met ADO-supporters op het dak van de WC bij vak-G beland en ontstond een flinke brand in
het stadion. De politie heeft zich geweldloos opgesteld. Het verdere uitgebreide onderzoek loopt nog.
Evaluatie ADO – NAC:
Binnen 3 dagen is er veel werk opgepakt door Gijs. Er waren goede afspraken gemaakt met de supporters van
NAC. Wel is er vuurwerk gegooid op het veld door NAC-supporters, dit als reactie op het vuurwerk wat de ADOsupporters bij zich hadden in Breda. Gijs: “De spreekhoren en graffiti horen totaal niet bij NAC. Dat veroordelen
wij als club. NAC is in gesprek gegaan met deze supporters die hier verantwoordelijk voor zijn.
Rondvraag:
Gijs:
Supportersvertegenwoordiging in de nieuwe RvC: Gijs gaf aan het essentieel te vinden dat er
wederom iemand plaatsneemt in de RvC die over supporterszaken gaat.
Gijs kwam met het idee om een aparte avond te organiseren om gezamenlijk met de club te kijken wat
te doen qua invulling van de Clubraad. Karel pakt dit op qua datum.
Tristan:
Tristan vroeg zich af waarom er geen aansprekende tegenstander beschikbaar was voor de open dag
(zaterdag 30 juli speelt NAC tegen Excelsior Virton). Volgens Eric heeft NAC wel geprobeerd om een
aantrekkelijke, buitenlandse tegenstander aan zich te koppelen (zo traint bijv. Shaktar Donetsk op dat
moment in Nederland) maar zo’n tegenstander is financieel gezien niet haalbaar.
Eric:
-

Dit jaar wordt er weer een ‘Club van 1912’-feest georganiseerd, dit zal in september plaats gaan
vinden. Er wordt nog nagedacht over de exacte invulling van deze avond. Ideeën vanuit supporters zijn
natuurlijk altijd welkom.

-

Ad gaf aan dat hij een eerbetoon voor Cees van Haperen gepast vindt. Cees van Haperen heeft enorm
veel voor onze club gedaan (bijv. had hij een grote rol in de bouw van het nieuwe stadion). Over dit
idee wordt nog verder nagedacht.

Ad:
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Actielijst

Hugo
Gijs
Allen
Allen
Allen

Jorrin Schouten uitnodigen voor aankomende vergadering
SLO kerngroep toelichten tijdens vergadering van 21 juli
Allemaal nadenken over foto’s achterwand (moments of historyboorden)
Nadenken over een eerbetoon aan Cees van Haperen (in
samenwerking met het NAC Museum)
Nadenken over een geschikte invulling vanuit de Clubraad voor de
Open Dag

Zsm.
21 juli
21 juli
Voor 21 juli
21 juli

Volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 21 juli, 20.00 uur. 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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