Notulen vergadering Clubraad

Donderdag 21 juli 2022

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

Opening vergadering
Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Eric Mathijssen en Alex Knook en zijn vanavond afwezig.
Inkomende stukken + actielijst doornemen
In de actielijst stonden nog enkele actiepunten van vorige vergaderingen, enkele punten blijven nog op de
actielijst staan.
Uitleg over het SLO-kernteam
Gijs gaf tijdens de vorige vergadering aan dat hij graag uitleg wil geven over het SLO-kernteam (Supporter
Liaison Officer). Gijs: “Aan het einde van de coronatijd zijn alle SLO’s, bij elkaar gekomen om de landelijke
afspraken rondom vuurwerkmaatregelen te bespreken. Uiteindelijk heeft dit geen vervolg gekregen, maar het
contact is in de afgelopen periode weer opnieuw opgestart. Ik als SLO’er van NAC ben dan ook erg blij met deze
ontwikkeling. Ik zit in het kernteam samen met SLO’s van Cambuur Leeuwarden, FC Utrecht, Feyenoord en FC
Twente. Ook wordt er bij de KNVB een ‘Medewerker supporterszaken’ aangesteld. Dit is een positieve
ontwikkeling zodat er in de toekomst vanuit alle clubs SLO’s in de wedstrijdorganisatie meewerken, dit gaat zeker
positief uitpakken wanneer het aankomt op de normalisering.”
Stand van zaken rondom ‘Open dag’
Op zaterdag 30 juli en zondag 31 juli staat er twee ‘Open dagen’ gepland rondom het Rat Verleghstadion. Op
zaterdag zal er een wedstrijd worden gespeeld tegen Excelsior Virton en zondag is er weer veel te doen in en
rondom het stadion. Zo zal er op de zondag een openbare training worden gegeven door Robert Molenaar, is
er een kinderpersconferentie, kan er worden gekeken bij de kleedkamers en zijn er weer veel geledingen
(waaronder de Clubraad) aanwezig. De locatie zal wel iets anders zijn dan de voorgaande keren. Veel zal er
afspelen aan de zijkant van de Rat Verleghstadion (aan de kant van het NAC Museum).
Er is nog gesproken door de aanwezigen wat wij als Clubraad precies willen doen op deze ‘Open dag’.
Stand van zaken rondom kennismakingsdag personeel
Karel heeft de afgelopen periode contact gehad met medewerkers van NAC over de invulling van deze dag. In
totaal gaan er 80 mensen mee (personeel van NAC en mensen van verschillende geledingen). Volgende week
volgt er wederom een overleg over dit onderwerp. De dag zal plaats gaan vinden op woensdag 21 september.
Rondbrengen boek ‘Wij zijn NAC’
Afgelopen dinsdag is het nieuwe NAC-boek ‘Wij zijn NAC’ van Sjoerd Mossou en Reijer van Kasteren
gepresenteerd. In de komende week vullen veel vrijwilligers langs de deuren gaan om de boeken langs te
brengen bij de seizoenkaarthouders die hebben afgezien van compensatie. Als Clubraad gaan wij deze boeken
ook rondbrengen. Het rondbrengen van de vlaggen tijdens de actie ‘Raise your Flag’ was volgens aanwezigen
een groot succes, dat is dan ook de reden dat wij graag meehelpen met het rondbrengen van de boeken.
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Voorbereiden gesprek met burgemeester
Op maandag 25 juli staat er weer een overleg gepland tussen Paul Depla, de politie, NAC en de Clubraad. Deze
gesprekken staan altijd in januari en juli gepland. Door aanwezigen is er een agenda opgesteld met punten die
wij graag willen bespreken tijdens dit overleg.
Rondvraag:
- Ad: In de voorbereiding speelt NAC een wedstrijd op Varkenoord. In eerste instantie zou hier geen publiek bij
aanwezig mogen zijn, nu is er deze week gecommuniceerd door Feyenoord dat dit wel het geval is, maar alleen
voor supporters van Feyenoord. De reden van dit besluit is dat er op die locatie geen ruimte is voor
uitsupporters.
Actielijst
Gijs

Actielijst Kerngroep SLO’s doorsturen naar leden van de Clubraad.

Zsm.

Volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 18 augustus, 20.00 uur. Locatie SV-Home. Bij deze
vergadering zal Jorrin Schouten aansluiten.
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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