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Notulen vergadering Clubraad 
 
 
 
Donderdag 20 oktober 2022 
 
  
Aanwezig:  
- Leden Clubraad: (Karel, Tjerk, Ad, Jarmo, Tristan en Hugo) 
- Vanuit NAC: Eric Matijsen en Gijs Kluft 
- Vanuit NAC Maatschappelijk: Niels Quispel 
- Vanuit Stichting NOAD: Sjoerd van Fessem 
- Vanuit supporters: Ries Sommen 
 
 
Opening vergadering 
Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Alex Knook is vanavond afwezig. Wel zijn Niels Quispel (NAC 
Maatschappelijk), Sjoerd van Fessem (Stichting NOAD) en Ries Sommen (oud-lid van de Clubraad) aanwezig 
tijdens deze vergadering. Ook Gijs en Eric zijn aanwezig. 
 
NAC Maatschappelijk door Niels Quispel 
Op initiatief van de Clubraad is Niels Quispel uitgenodigd om meer te vertellen over stichting NAC 
Maatschappelijk. Niels is sinds december 2020 werkzaam binnen NAC Maatschappelijk en is in zijn beginfase al 
een keer (digitaal) aangesloten bij een vergadering van de Clubraad. Omdat wij vanuit de CR graag meedenken, 
vinden wij het goed om met enige regelmaat overleg te hebben, om na te gaan wat wij voor elkaar kunnen 
betekenen. 
Niels heeft een presentatie gegeven over de werkzaamheden van NAC Maatschappelijk. Hij heeft de 
verschillende projecten uitgelegd. 

- NAC Streetleague 
- Old Stars 
- Football Memories 
- Playing for success 
- Niemand buitenspel 
- NAC in de buurt 
- NAC telt 
- NAC voor elkaar 

Niels gaf te kennen dat de relatie tussen NAC en NAC Maatschappelijk goed verloopt. In het verleden liepen 
zaken nog weleens door elkaar (bijvoorbeeld financiën en sponsering). Dit verloopt nu een stuk beter. Eric 
heeft aangegeven hoe dit nu is afgesproken. Verder is er gesproken over wat wij als Clubraad voor elkaar 
kunnen betekenen: Niels gaf aan dat meer bekendheid voor de verschillende projecten van NAC 
Maatschappelijk erg belangrijk is, daarin kunnen wij een rol hebben als Clubraad. Er is afgesproken dat Niels 
jaarlijks aansluit bij een vergadering van de CR om aan te geven hoe zaken ervoor staan rondom NAC 
Maatschappelijk (oktober van ieder jaar). Vanuit de Clubraad zijn er nog enkele ideeën geopperd (zoals een 
langdurig project voor mensen met een beperking), Hugo gaat hier contact opnemen met Niels. 
Voor supporters die iets willen betekenen of ideeën hebben voor NAC Maatschappelijk kan er via 
maatschappelijk@nac.nl of 076-5214500 contact worden opgenomen. 
 
 
Inkomende stukken + actielijst doornemen (mail Ries bespreken) 
In de afgelopen periode zijn er verschillende mailtjes voorbij gekomen met betrekking tot de werkwijze de 
Clubraad. Eén van die berichten kwam vanuit Ries Sommen, oud-voorzitter van de Clubraad. Ries heeft een 
mail gestuurd met daarin verschillende voorbeelden hoe hij vindt dat wij op een andere manier te werk kunnen 
gaan. Naar aanleiding van deze mail heeft Hugo, Ries uitgenodigd om zijn opmerkingen verder toe te lichten. 
Ries gaf te kennen dat hij hoopt dat de Clubraad zich meer proactief opstelt, dat heeft hij gemist in de 
afgelopen jaren. Er zijn door Ries meerdere voorbeelden genoemd waarin hij had gehoopt dat ze op een 
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andere manier waren aangepakt door de Clubraad (Ries benoemde bijv. de gesprekken met de burgemeester 
en de situatie rondom de wedstrijden tegen ADO Den Haag. Meer opkomen voor de supporters). Ook Sjoerd 
van Fessem (oud-voorzitter Clubraad) gaf aan dit te snappen en benoemde een ander voorbeeld waar wij ons 
anders hadden kunnen manifesteren. In sommige gevallen (zoals de situatie over de wedstrijden in de Play-offs 
tegen ADO Den Haag) hadden wij ‘de angel eruit kunnen halen’. Niet alleen zaken constateren, maar er ook iets 
mee doen richting supporters en de club. Betrokkenen vanuit de Clubraad gaven aan zich te kunnen vinden in 
de opmerkingen. Wij vinden het dan ook erg belangrijk om met regelmaat advies in te winnen bij mensen die 
ooit in de Clubraad hebben gezeten, wanneer hier aanleiding voor is. Ries gaf aan hier ook open voor te staan. 
 
Aanpassingen Clubraad (overleg 3 oktober 2022) 
Op maandag 3 oktober 2022 hebben de leden van de Clubraad samengezeten om de Clubraad beter te laten 
Functioneren, met meer inbreng en ideeën en informatie vanuit de achterban. De laatste periode ontvingen wij 
opmerkingen over de het functioneren van de CR vanuit de achterban, de supporters van NAC. Deze 
kritiek nemen wij ook serieus en we willen hier graag een verbeterslag maken om de inbreng en informatie van 
de supporters beter op te nemen en mee te nemen naar vergaderingen met NAC Breda.  
 
Het is van het grootste belang dat wij de stem van de supporters laten horen, het betrekken van supporters is 
hier een hoofdpunt in. Om de inbreng te vergroten willen we per vergadering een thema bespreken, wat onder 
supporters leeft. Opmerkingen of thema's die een supporter besproken wil hebben zullen we met de 
betreffende supporter in de vergadering als punt inbrengen. De supporter is welkom in de vergadering om zijn 
inbreng toe te lichten.  
 
Ook is er afgesproken dat de leden meer zichtbaar moeten zijn, dit kan op verschillende manieren, zoals 
zichtbaar aanwezig zijn bij evenementen rondom NAC, zoals de Bsiderats-quiz of onszelf meer profileren op 
een open dag. Ook hier zijn de ideeën zijn van supporters van harte welkom. 
 
De forumavond zal een vaste datum gaan krijgen: bijvoorbeeld de 3 donderdag in oktober en de 3e donderdag 
in februari. Het is nu te vrijblijvend geweest met de hectische overname en de niet welwillende directeur van 
afgelopen periode. Forumavonden moet voor de NAC-supporter een vaste avond zijn waarop deze in gesprek 
kan met technische of organisatorische beleidsmakers. 
 
Er is tijdens deze vergadering ook eerlijk naar elkaar uitgesproken wie welke verbeteringen moet oppakken. 
Wanneer supporters ideeën hebben over dit onderwerp horen wij die natuurlijk graag! Zo zijn er vast ideeën 
van supporters hoe wij bijvoorbeeld onze notulen meer kunnen laten leven bij de achterban. We zullen 
overigens trachten om de weken na de vergadering de notulen toe te komen lichten in de podcast van bv 
Fanzine de Rat. Eén van de leden zal dan aanschuiven voor een 15 minuten vragenronde. 
 
Zoals in het gespreksverslag van de Clubraad met NAC=Breda valt te lezen zullen we ook de 
vergaderfrequentie aanpassen om zodoende hoofdthema's beter in te steken, met meer en verbeterde inbreng 
van geledingen.  
Op www.clubraadnac.nl kan iedereen een vraag of opmerking doorsturen via het kopje ‘Contact’. Wij komen 
als Clubraad dan graag met je in contact. 
 
 
Afscheid Tristan Melissen 
Na de vergadering van 3 oktober heeft Tristan Melissen besloten om de Clubraad te verlaten. Wij zijn Tristan 
natuurlijk erg dankbaar voor alle tijd en moeite hij in de Clubraad heeft gestoken. Wij kunnen altijd een beroep 
blijven doen op Tristan (bijv. over zaken rondom communicatie of onze website). De termijn van Karel Mul en 
Ad vd Bemt liepen af, zij hebben besloten graag door te willen gaan in de Clubraad.  
 
Evaluatieproces rondom overname door Sjoerd van Fessem 
Zoals iedere supporter weet is het afgelopen jaar erg hectisch geweest betreft de overname van onze club. 
Stichting NOAD had hier een grote rol in en heeft ervoor gekozen om uiteindelijk CFG af te wijzen. De 
toenmalige aandeelhouders hebben besloten om de aandelen te verkopen aan het alternatief NAC=Breda. 
Sjoerd van Fessem, de Clubraad-vertegenwoordiger in Stichting NOAD is uitgenodigd om dit proces toe te 
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lichten. Sjoerd heeft aangegeven hoe de afgelopen maanden zijn verlopen. In dit proces is één lid van Stichting 
NOAD teruggetreden, dit had geen invloed in het uiteindelijke besluit.  
Belangrijk is dat er niet getornd is aan de uitgangspunten van Stichting NOAD. Er is gesproken over de positie 
van NOAD in de nieuwe organisatie. De rechten van NOAD zijn gewaarborgd aldus Sjoerd: “Er is goed contact 
met de nieuwe eigenaren, hierover maak ik mezelf geen zorgen. Wel moeten de statuten van Stichting NOAD 
matchen met de statuten van de nieuwe organisatie (gaat over de verworven rechten). Hierover wordt overleg 
gevoerd tussen de jurist van de nieuwe eigenaren en de jurist van Stichting NOAD, zodat dit goed vastgelegd is. 
De rechten zijn en blijven gewaarborgd” aldus Sjoerd.  
Er is gevraagd of Sjoerd nog in Stichting NOAD wenst te blijven nu de overname afgerond is, Sjoerd gaf aan dat 
de keuze hiervoor bij de Clubraad ligt, maar in principe geen bezwaar heeft om door te gaan. Vanuit de 
Clubraad hebben wij de aanwezige aangegeven hoe het gesprek tussen de Clubraad en Toon Gerbrands / 
Sebastian Verkuilen is verlopen. Is dit gesprek hebben wij als Clubraad aangegeven 1.5 jaar afstand te doen van 
onze RvC-zetel. Na deze periode gaan wij in gesprek met NAC en evalueren wij de situatie. Als wij als Clubraad 
merken dat er op dat moment te weinig oog is geweest voor supporterszaken, zullen wij dat meenemen in dat 
gesprek en zal dan ook meewegen in onze beslissing.  
 
Evaluatie ‘Kennismakingsdag’ 
Op 26 september heeft er een kennismakingsdag plaatsgevonden voor al het personeel van NAC. In het 
verleden werd deze dag standaard georganiseerd door de Clubraad, nu is het georganiseerd in samenwerking 
met NAC. De invulling was anders dan de jaren hiervoor (ivm. Corona heeft er in 2020 en 2021 geen 
kennismakingsdag plaats gevonden). Aanwezigen gaven te kennen tevreden te zijn. Wel is het goed om na te 
gaan of je het wederom collectief moet doet of alleen voor de nieuwe spelers. 
 
Lange rijen buiten stadion voor de wedstrijden 
Meerdere supporters hebben in de afgelopen periode geklaagd dat de wachtrijen bij de ingangen voor de 
wedstrijd vaak erg lang zijn. In het verleden heeft NAC geprobeerd om supporters eerder naar het stadion te 
laten komen, zodat de rijen minder lang werden (bijv. door korting te bieden op drank). Het lijkt dat de rijen, nu 
het stadion weer open is na de Coronacrisis, langer zijn geworden. Dit speelt voornamelijk op de Eredivisie. Gijs 
gaf aan dat je merkt dat je ziet dat op de B-Side er vooral een rij staat wanneer het stadion opengaat, op Vak-G 
speelt dit minder, aangezien iedereen een vaste plek heeft. De rijen bij de Eretribune is al jaren een vraagstuk 
binnen NAC. De enige oplossing is: kom op tijd! 
 
Vervolggesprekken met NHG 
Eric wilde graag een update gegeven. Toon heeft op verzoek van NAC = Breda het horeca dossier opgepakt en 
gesprekken met NHG lopen weer. Verwachting is nog voor de jaarwisseling meer duidelijkheid. 
 
Vervoersregelingen aankomende wedstrijden 
A.s. zaterdag mogen wij naar FC Dordrecht. Hier zijn autokaarten voor (net als bij de wedstrijd tegen FC Den 
Bosch). Dat dit mogelijk is voor NAC-supporters is positief, dit was namelijk niet in de afgelopen jaren. Ook 
andere clubs mogen niet op deze manier naar Dordrecht en Den Bosch. Er is vanuit deze clubs blijkbaar genoeg 
vertrouwen in de organisatie van NAC in de uitsupporters. 
 

Rondvraag: 
Jarmo: 
Jarmo heeft voor de vergadering aangegeven dat hij een notulist heeft gevonden, die graag zijn medewerking 
aanbiedt. Hij zal vanaf de volgende vergadering aansluiten en voor de notulen zorgen. 

Gijs: 
De wedstrijd tegen Willem II (11 december): Wij zijn in gesprek om 500 man mee te nemen naar Tilburg. De 
clubs komen half november bij elkaar om te overleggen over deze wedstrijd. 
 
Ook reageerde Gijs nog op het artikel wat woensdag 19 oktober via Omroep Brabant werd gedeeld. Gijs gaf te 
kennen zich te ergeren aan de inhoud van dit artikel. Gijs gaf aan dat mensen niet moeten klagen over de sfeer 
en hier uiteindelijk zelf voor verantwoordelijk zijn. Zo’n interview roept alleen maar veel reactie op die niet 
helpen. Wat wel helpt is een megadoek spuiten of bijvoorbeeld de vlaggenactie. Gijs heeft meerdere keren 
gezegd dat dit hem dit hoog zit. 
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Eric: 
Alle uitwedstrijden tot aan de winterstop worden uitgezonden op ESPN door sponsoring.  

 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 17 november, 20.00 uur. Locatie SV-Home. Gijs is 
afwezig. 

 
 Wanneer supporters iets willen aangeven bij de Clubraad, kan dit via onze website (www.clubraadnac.nl) of via 
mail (info@clubraadnac.nl). 
 
 
 Actielijst 

   
Allen Video ‘De NAC-supporter’ uitstralen ism. Gijs Zsm. 
Hugo Contact opnemen met Niels Quispel over projecten NAC 

Maatschappelijk 
Oktober 2022 


