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Notulen vergadering Clubraad 
 

 
 
Donderdag 17 november 2022 
 
  
Aanwezig:  
- Leden Clubraad: (Karel Mul, Tjerk van Loenhout, Ad vd Bemt en Hugo Stam) 
- Vanuit NAC: Gijs Kluft 
- Vanuit supporters: Mika Graumans 
 
 

Opening vergadering 

Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Vanuit NAC zou er in eerste instantie niemand aan kunnen 

sluiten, uiteindelijk is Gijs nog de laatste 30 minuten aangesloten bij deze vergadering. Ook Mika Graumans 

(supporter met een seizoenkaart op de B-Side) is aangesloten. Hij had enkele weken geleden via onze website 

een bericht verstuurd dat hij zich zorgen maakt over de sfeer in het stadion. Mika wilde graag dit punt zelf 

toelichten in de vergadering en was daarom aanwezig. 

 

Sfeer op de tribunes 
Mika heeft enkele weken geleden een bericht verstuurd via de website van de Clubraad over de sfeer die hij 
ervaart op de B-Side. Mika gaf aan dat de sfeer op de B-Side in zijn ogen steeds slechter wordt. Dit horen wij als 
Clubraad de laatste periode vaker voorbij komen, niet alleen over de B-SIde. Een reden kan zijn dat het voetbal 
de laatste periode erg slecht is en veel supporters op de tribune zich bezig gaan houden met andere zaken 
zoals hun mobiel, de wedstrijd niet volgen of bijv. bier gooien. Mika staat zelf in het midden op de B-Side en gaf 
te kennen dat er soms zelfs sprake is dat ‘supporters’ ook met bekers urine gooien naar andere supporters. 
Mika heeft aangegeven dat hij het gesprek aan wilt met die jongeren die hier verantwoordelijk voor zijn. Gijs 
gaf te kennen dat hij, zeker wanneer er met bekers urine wordt gegooid, dit in de gaten wil gaan houden en 
maatregelen wil gaan nemen mocht hij dit constateren tijdens een wedstrijd. 
 
Gesprekken met geledingen: 
Begin oktober hebben wij als Clubraad een gesprek gevoerd met NAC=Breda over de overlegmomenten tussen 
NAC, de Clubraad en andere geledingen. Er is besloten dat de belangen van supporters worden geborgd in een 
periodiek bijeenkomende klankbordgroep waarbij leden van de directie van NAC, RvC en de STAK door het jaar 
heen beschikbaar zijn voor regulier overleg met alle supporters geledingen binnen NAC. NAC gaat dit een 
aantal keer per seizoen plannen. Er is vanuit de Clubraad al met meerdere geledingen gesproken die graag aan 
willen sluiten bij deze klankbordgroep: 
- Samen voor NAC 
- Bsiderats 
- Stichting NOAD 
- Oud-NAC 
- Front76 
- F7-ultras 
- De Rat 
- Vak-G vlaggencrew 
- Stichting Vak-G 
 
Er is gesproken om, voordat er een klankbordbijeenkomst is, eerst met deze geledingen samen te zitten om 
zaken goed af te stemmen. Ook is er gesproken over verschillende thema’s die besproken moeten worden 
tijdens zo’n bijeenkomst (er zijn zaken genoemd als huisvesting, jeugdopleiding, prijzen (seizoenkaarten, 
bierprijzen) en financiën). Voor elke bijeenkomst kunnen alle geledingen agendapunten inbrengen.  
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Willem II – NAC 
Gijs is de laatste 30 min. aangesloten en heeft de Clubraad bijgepraat over de uitwedstrijd Willem II - NAC. Er is 
overleg geweest tussen beide clubs, beide gemeentes en de politie. Gijs gaf te kennen dat er was besloten dat 
de SLO’s niet aanwezig mochten zijn bij deze bijeenkomst. Hij vond dat een vreemde beslissing aangezien SLO’s 
in kunnen schatten hoe erg de derby leeft onder de supporters. Gijs gaf aan dit een vreemde beslissing te 
vinden aangezien hij goed aan kan geven hoe NAC te werk gaat er welke maatregelen NAC kan nemen om alles 
goed te laten verlopen. Uit het overleg is gekomen dat er veel aanpassingen op het gebied van veiligheid nodig 
zijn voor de organisatie van Willem II. Als Clubraad balen wij enorm dat Willem II de zaken niet op orde heeft 
en de goedwillende NAC-supporters zijn hier de dupe van. 
Maandag 21 november wordt de beslissing genomen door beide clubs en de lokale driehoek of er uitpubliek 
aanwezig kan zijn bij deze wedstrijd. De verwachting is dat er geen uitpubliek aanwezig kan zijn in Tilburg. Wel 
gaf Gijs te kennen dat, ook al mogen er geen NAC-supporters naar Tilburg gaan op 11 december, hij zich in wil 
gaan zetten om te zorgen dat er op vrijdag 14 april wel Willem II-supporters naar Breda kunnen komen. Gijs: 
“Wij hebben de zaken hier wel op orde en daarom vind ik dat wij ons moeten blijven inzetten om te zorgen dat 
er 14 april wel uitpubliek bij de wedstrijd aanwezig is. Mochten wij ons hier makkelijk bij neerleggen is het in de 
toekomst steeds makkelijker om uitpubliek te weren bij wedstrijden. Dat is iets wat wij niet moeten willen.” 
 
Rondvraag: 

Er waren geen vragen voor de rondvraag. 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering staat gepland op donderdag 15 december, 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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