Notulen vergadering Clubraad
Donderdag 18 augustus 2022
Aanwezig:
- Leden Clubraad: (Karel, Tjerk, Ad en Tristan)
- Vanuit NAC: Eric Matijsen, Alex Knook, Gijs Kluft en Jorrin Schouten

Opening vergadering
Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Jorrin Schouten (Veiligheidscoördinator NAC) zal vanavond
aansluiten. Hugo en Jarmo zijn vanavond afwezig.
Inkomende stukken + actielijst doornemen
Er zijn geen inkomende stukken binnengekomen en er staan geen punten op de actielijst voor deze
vergadering.
Kennismaking Jorrin Schouten (veiligheidscoördinator NAC)
Jorrin heeft zich voorgesteld aan de Clubraad en vervolgens zijn er enkele vragen gesteld, onder andere de
aankomende wedstrijd Willem II – NAC kwam aan bod. Jorrin: “We doen ons best om de derby op een zo’n
normale mogelijke manier te organiseren. Risico’s worden geanalyseerd en er wordt ingespeeld op mogelijke
signalen en de verwachting is dat de wedstrijd met uitpubliek gespeeld gaat worden”.
Jorrin geeft aan dat ze geen voorstander zijn van het straffen naar aanleiding van voorgaande incidenten bij
wedstrijden, zoals tegen ADO Den Haag in de Play-offs. Ook bij die wedstrijden is het streven om met
uitpubliek te spelen. Door aanwezigen viel op dat er veel politie-inzet was bij de afgelopen uitwedstrijd tegen
MVV. Jorin zegt daarover: “We merken veel onwil voor een goede samenwerking vanuit de
wedstrijdorganisaties van tegenstanders en dit is soms frustrerend. Wat ons betreft was deze politie-inzet niet
nodig”.
Update door Sebastian over NAC=Breda
Sebastiaan was zelf niet aanwezig bij de vergadering maar heeft wel telefonisch met Karel gesproken. Er is nog
weinig nieuws te melden. NAC=Breda verwacht eind augustus de eerste mensen te kunnen presenteren.
Consumptieprijzen/NHG
Zoals eerder gecommuniceerd zijn de consumptieprijzen dit seizoen verhoogd. Dit werd door NHG gemeld aan
NAC en ze hebben vervolgens afgesproken dat deze verhoging in twee stappen wordt doorgevoerd. Tot de
winterstop kost een biertje €3,- en na de winterstop komt daar nog 20 cent bij. Deze tussenstap geld allen voor
de bierprijzen.
Gezien de omvang van het contract heeft NAC=Breda eerder besloten om de gesprekken over de horeca en
met NHG te vervolgen nadat de overname rond is. Nu dit gebeurd is zullen na de zomerperiode de gesprekken
worden gecontinueerd.
Door aanwezigen wordt benadrukt dat de prijsverhoging als een serieus probleem wordt gezien, omdat elke
NAC-supporter in de gelegenheid moet zijn om een biertje te kunnen drinken en wat te kunnen eten.
Afgesproken is dus dat dit onderwerp onder de aandacht blijft bij NAC en de Clubraad.
Door de Clubraad wordt aangegeven dat er veel onbekwame en soms zelfs asociale barmensen achter de
counter staan. Eric: “Dit is door de club ook opgemerkt en met NHG besproken. Zij geven als reden
personeelstekort aan, maar gaan zich de komende periode hier op focussen door het verzorgen van
opleidingen e.d.”.

Notulen Clubraad 18 augustus 2022

Evaluatie Open dag
Aangegeven wordt dat het de meest “open dag” ooit was die georganiseerd is. Dat wil zeggen dat je eigenlijk
op elke plek in en rond het stadion kon komen en dit werd door veel supporters als zeer positief ervaren.
Gijs was als supporterscoördinator onderdeel van de organisatie: “De indeling qua stands had wat beter
gekund en de plekken achter uitvak waren niet ideaal, omdat de doorstroom lastig was vanwege de hekken,
maar ik kijk tevreden terug op deze dag!”. Ook wordt er door Gijs nog aangegeven dat het de bedoeling is om
in de toekomst geen open dag maar een open weekend te organiseren voor meerdere doelgroepen. Zo willen
ze de doelgroep 18 tot en met 35 jaar meer betrekken en bedienen.
Prijsverhoging busreizen
Onlangs zijn de prijzen voor de busreizen naar uitwedstrijden verhoogd. Ad heeft bij de supportersvereniging
hier geen klachten over gehad en ook Gijs is akkoord gegaan met deze verhoging. Wel geeft hij aan dat ze
waakzaam moeten blijven en dat de busreizen uitverkocht moeten blijven. Gedurende het seizoen zullen er
aantal sponsordeals zijn, waardoor het goedkoper wordt om een uitwedstrijd te bezoeken. Ook wordt er
aangegeven dat er twee keer een bus met een vieze wc is ingezet. NAC gaat hierover in gesprek met Muijs
Reizen.
Organiseren forumavond
Omdat de overname inmiddels rond is en NAC=Breda binnenkort verder is in het traject, lijkt het de
aanwezigen een goed idee om dan een forumavond voor supporters te organiseren. Eric legt hierover contact
met NAC=Breda om te overleggen wie er zal aansluiten. Streven is om de forumavond in oktober te houden.
Afgesproken is om zo snel mogelijk een definitieve datum vast te leggen en deze te communiceren met de
supporters. Idee is daarnaast om na de wintertransferdeadline een technische forumavond te organiseren.
Stand van zaken rondom kennismakingsdag personeel
Verzoek is om een nieuwe datum te prikken voor het organiseren van deze kennismakingsdag zodat er samen
gekeken kan worden naar de invulling van deze dag. NAC en de Clubraad organiseren dit gezamenlijk en zowel
het personeel, technische staf en spelers worden hiervoor uitgenodigd. Doel van deze dag is om nieuwe spelers
en personeel kennis te laten maken met de geledingen van de club. Zo weten bijvoorbeeld niet alle spelers wat
de verschillende supporters doen voor NAC. Ook is het een mooi moment om meer binding met de stad Breda
te krijgen en is het een manier om bijvoorbeeld het kantoorpersoneel en degene die werkzaam zijn in Zundert
meer met elkaar in contact te laten komen.
Vervoersregelingen aankomende wedstrijden
Gijs heeft de Clubraad op de hoogte gebracht van de verschillende vervoersregelingen per wedstrijd. Voor de
thuiswedstrijd tegen Oss is er maatwerk aangeboden, waarbij de supporters uit Oss met een partybus naar
Breda komen. Voor de supporters van Eindhoven wordt er gebruikgemaakt van de zogenaamde A-regeling. Zij
zijn hier erg blij mee. De voorverkoop voor de uitwedstrijd tegen Roda is inmiddels gestart en NAC-supporters
kunnen gebruikmaken van de auto- en buscombi.
Tot slot geeft Gijs aan dat alle supporters zich voorbeeldig hebben gedragen tijdens de uitwedstrijd tegen MVV
en dat hij hier erg over te spreken is: “We hebben laten zien dat de vele politie-inzet absoluut niet nodig was”.
Rondvraag:
Er wordt vanuit de supportersvereniging gevraagd of er een mogelijkheid is om de leuningen op de tribunes
weer te monteren, omdat het momenteel zonder tot gevaarlijke situaties kan leiden. Door NAC gaat
onderzocht worden of dit mogelijk is in verband met bijvoorbeeld vluchtwegen.
Eric: NAC is bezig om een feestavond voor leden van de Club van 1912 te organiseren. Op 19 september zal
hiervoor een uitnodiging verstuurd worden. De vraag vanuit NAC komt of er iemand vanuit de Clubraad wil
aansluiten voor de organisatie. Tristan heeft aangegeven dat hij graag aansluit bij deze werkgroep.
Eric: De verkoop van de nieuwe shirts gaat heel goed. Online worden er heel veel shirts verkocht. Wel is er nog
een leveringsprobleem, waardoor de huidige prijsactie met één maand verlengd gaat worden. Voor sommige
supporters was het niet mogelijk om tijdens de actieperiode een shirt aan te schaffen. De verwachting is dat
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tijdens de wedstrijd tegen Eindhoven alle shirts binnen zijn. Deze actie geldt alleen voor seizoenkaarthouders
en club van 1912-leden.
Tegen Eindhoven is er ook een nieuwe mouwsponsor te zien op de shirts. Deze sponsoring geldt, net als bij de
reclame op de broekjes, alleen voor NAC 1 en is niet zichtbaar op de merchandising.
Karel
Er stond voor volgende vergadering een afspraak gepland met Sjoerd van Stichting NOAD, maar deze is
inmiddels verplaatst naar oktober. We gaan nu voor volgende vergadering NAC=Breda uitnodigen. Deze
vergadering zal op 15 september plaatsvinden.
Actielijst
Forumavond

Een definitieve datum plannen, NAC=Breda uitnodigen en
supporters uitnodigen.

Eric, Hugo en Tristan

Volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 15 september, 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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