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Notulen vergadering Clubraad 
 

 
 
Donderdag 15 december 2022 
 
  
Aanwezig:  
- Leden Clubraad: (Karel, Tjerk, Jarmo, Ad en Hugo) 
- Vanuit NAC: Gijs Kluft en Martijn ‘Dwerg’ Schinning 
- Overig: Twee studenten vanuit Avans hogeschool 
 
 

Opening vergadering 

Karel heeft alle aanwezigen welkom geheten. Vanuit NAC zijn Gijs Kluft en Martijn ‘Dwerg’ Schinning aanwezig. 

Eric Matijsen en Alex Knook hadden andere afspraken waardoor ze niet konden aansluiten bij deze 

vergadering. Ook zijn er twee studenten vanuit de Avans hogeschool aanwezig om een toelichting te geven 

over een project waar ze mee bezig zijn. 

 

Afval project Rat Verleghstadion 
Een aantal studenten van de Avans hogeschool zijn bezig met een project over het inzamelen van plastic bekers 
in het Rat Verleghstadion. Vanaf januari 2024 worden plastic wegwerpbekers die niet of moeilijk afbreekbaar 
zijn verboden bij evenementen zoals voetbalwedstrijden. Dit zal dus betekenen dat de wijze waarop de 
dranken in het Rat Verleghstadion worden aangeboden of de inname van de plastic bekers in de toekomst zal 
moeten veranderen. In dit kader doen deze studenten gedurende het huidige seizoen onderzoek met 
betrekking tot de inzameling van de plastic bekers. Tijdens het duel tegen Almere City wordt op basis van de 
uitkomsten van dit onderzoek een proef gestart op de eretribune van het Rat Verleghstadion. Er worden in het 
midden van de Eretribune containers geplaatst en wordt er bekeken hoeveel supporters hun lege, plastic beker 
hierin deponeren. Martijn wilde graag vooraf weten wat er werd verwacht vanuit hem, daarom is hij voor een 
gedeelte aangesloten bij deze vergadering. 
Er zijn adviezen geopperd door de aanwezigen hoe te communiceren en zaken aan te pakken rondom dit 
onderwerp. Zo zal er via verschillende kanalen aandacht worden besteed aan dit onderwerp (website NAC, 
social media), komt er een spandoek te hangen boven de containers en wordt er nog een flyer gemaakt door 
de studenten om de aandacht van supporters te trekken over dit onderwerp. 
 
Vaststellen data overleg NAC=Breda (4 keer per jaar) 
Op 3 oktober hebben wij als Clubraad een gesprek gevoerd met NAC=Breda over de overlegmomenten tussen 
NAC, de Clubraad en andere geledingen die wij de afgelopen periode hebben gesproken. 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. Gezamenlijk hebben wij 4 data gepland die wij jaarlijks willen laten 
terugkomen . Door vaste data vast te leggen zorgen wij voor duidelijkheid voor alle betrokkenen. 
2e donderdag van februari 
2e donderdag van mei 
2e donderdag van september 
2e donderdag van december 
Vanuit de Clubraad willen wij vooraf met alle geledingen samenkomen om het één-en-ander door te spreken 
(bijv: zijn er nog meer onderwerpen die besproken dienen te worden?) om zo een goede start te maken. Wij 
zullen de geledingen hierover uitnodigen. 
 
Vaststellen onderwerpen overleg NAC=Breda 
Ook hebben wij nog verschillende onderwerpen doorgenomen die wij graag willen bespreken op deze 
avonden. Ook vanuit andere geledingen kwamen er onderwerpen binnen die besproken dienen te worden. Zo 
kwamen er bijvoorbeeld vanuit ‘Samen voor NAC’ drie onderwerpen naar voren: De jeugdopleiding, de 
financiën en het behoud van de NAC-cultuur. Ook huisvesting en prijzen (seizoenkaarten, bierprijzen) zijn 
onderwerpen die besproken dienen te worden tijdens deze bijeenkomsten. 
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Gesprek met burgemeester Depla 
Op 6 december zijn enkele leden van de Clubraad (Karel, Jarmo en Tjerk) en Martijn Koks vanuit de Breda 
Loco’s in gesprek gegaan met burgemeester Depla en twee mensen vanuit de politie. Ook Gijs was bij dit 
gesprek aanwezig. Er is gesproken over de afgelopen periode en dat die, buiten een incident bij FC Den Bosch – 
NAC, goed is verlopen. Zo heeft er bijvoorbeeld op 19 november een ‘Corteo’ plaatsgevonden vanuit het 
centrum van Breda naar het stadion; dit is zonder wanklank verlopen. Er is binnen NAC goed contact met de 
verschillende geledingen. Op die manier kan er bijv. door Gijs snel worden ingesprongen op situaties die niet 
wenselijk zijn. Landelijk is er een ander beeld. Ook zijn niet alle veiligheidsorganisaties van clubs even goed. 
NAC heeft dit wel goed voor elkaar en krijgt vanuit het land ook complimenten. 
Er is gesproken over twee wedstrijden. In eerste instantie zou er publiek aanwezig mogen zijn bij de 
oefenwedstrijd tegen KV Mechelen. Vanuit de politie België kwam een waarschuwing dat de ‘stadionverboden’ 
van KV Mechelen (circa 40 personen) hoe dan ook naar Breda zouden komen en kaartjes via supporters van 
NAC hadden verkregen. Het kan niet zo zijn dat voor een oefenwedstrijd politie moet worden ingezet. Dat is de 
reden dat er uiteindelijk geen publiek aanwezig mocht zijn. Ook is er gesproken over Willem II – NAC, zie 
hieronder. 
 
Willem II – NAC zonder uitpubliek 
Door de partners in Tilburg en Breda is gezamenlijk een afweging gemaakt, aldus de burgemeester. Wegens de 
maatregelen die genomen moesten worden om het veilig te laten verlopen, waaronder een enorme inzet van 
agenten (circa 140), is er besloten af te zien van uitpubliek. Willem II heeft het stadion gekocht met de 
verplichting de veiligheidsvoorzieningen in en rond het stadion te verbeteren. De partners in beide steden 
zetten in op het weer kunnen spelen met uitpubliek in het volgend seizoen. 
Wij als Clubraad hebben aangegeven te begrijpen dat de situatie in Tilburg te wensen overlaat, dit is in onze 
ogen al jaren erg slecht. Wel zijn wij van mening dat in Breda de veiligheidsvoorzieningen zodanig goed zijn dat 
er ‘gewoon’ uitpubliek aanwezig kan zijn tijdens NAC – Willem II (vrijdag 14 april 2023). De beslissing om ook in 
Breda geen uitpubliek toe te laten geeft ons het gevoel dat Breda Tilburg in bescherming neemt ipv. het 
opkomen voor goedwillende supporters. Vanuit de burgemeester is toegelicht dat ook bij de return de 
inschatting was dat er dan een enorme inzet van politie nodig is die niet te verdedigen valt.  
Wij hadden graag gezien dat bij de uitleg van het waarom van het besluit duidelijker was aangegeven wat de 
gevolgen waren, zoals het grote aantal agenten wat ingezet had moeten worden. Dit had supporters meer 
inzicht gegeven in de gemaakte afwegingen en tot meer begrip kunnen leiden voor de keuze. Nu is er vanuit 
supporters veel kritiek op deze beslissingen. Als Clubraad begrijpen wij deze kritiek en hebben aangegeven dat 
wij van mening zijn dat NAC en de lokale driehoek moet proberen dat er uitpubliek aanwezig is bij het duel op 
14 april 2023. Het is makkelijk te roepen dat er weer uitpubliek aanwezig mag zijn na dit seizoen, maar wij als 
Clubraad betwijfelen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De veiligheidsvoorzieningen in Tilburg zijn al 
jaren ondermaats en er zijn nog maar weinig acties ondernomen in de afgelopen jaren om dit te verbeteren. De 
goedwillende NAC-supporters zijn de dupe van dit slechte beleid in Tilburg. Een derby zonder uitpubliek is erg 
spijtig voor beide clubs en wij als Clubraad zijn dan ook altijd voorstander om deze wedstrijden met uitpubliek 
te laten plaatsvinden.  
Een vrijwilliger van het NAC Museum heeft bij Hugo geopperd om, aangezien bij de wedstrijd bij NAC – Willem 
II vooralsnog geen uitpubliek welkom is, Tilburgse basisschoolkinderen die voor Willem II zijn uit te nodigen om 
zo toch ‘uitpubliek’ toe te laten. Gijs vond dit een goed idee en gaat hier nog verder over nadenken hoe dit op 
te pakken. 
 
Feest ‘Club van 1912’ 
Op 8 februari 2023 zal er weer een feest voor de ‘Club van 1912’ plaatsvinden. Vanuit de Clubraad zitten Ad en 
Hugo in de commissie (samen met enkele medewerkers van NAC en andere supporters) om het één en ander 
uit te werken voor deze avond. Er zijn al meerdere ideeën uitgewerkt en betrokkenen zijn nu bezig om alles 
verder op te pakken. Vanuit NAC is er ook de oproep gekomen aan supporters om deze avond hun liefde voor 
NAC te tonen: 
Graag dagen we jullie uit om de NAC cultuur te bevestigen of misschien zelfs wel te verbreden tijdens Podium 
NAC. Woensdag 8 februari vindt de Club van 1912 avond plaats. Tijdens deze avond wordt tijd ingeruimd voor 
een open podium.  
Laat je zien als stand-up comedian, draag een gevoelig gedicht voor, lees je verhaal van een slopende 
uitwedstrijd, vorm een koor, maak een gelegenheidsbandje, presenteer een maquette van je ideale stadion, 
show je (animatie)video aan het grote publiek.  

Iedere supporter kan zich aanmelden op deze website: Podium NAC 
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Forumavond februari 2023 
Vanuit de Clubraad willen wij erg graag voor de supporters een forumavond organiseren, zodat supporters in 
de gelegenheid zijn om vragen te stellen over de overname door NAC=Breda en vragen die betrekkingen 
hebben over de nieuwe structuur bij onze club. Deze vraag over het organiseren van een forumavond is 
opnieuw neergelegd bij Eric Matijsen. Eric heeft dit overlegd en daaruit is gekomen dat ze vanuit NAC dit nog 
niet kunnen plannen. Dit wordt door NAC gedaan nadat de nieuwe invulling bekend is voor de functies als AD 
en TD.  
Wij als Clubraad begrijpen dit, maar hopen wel dat dit zo spoedig mogelijk doorgang kan vinden. Veel 
supporters hebben vragen en willen deze graag stellen aan betrokkenen. Wanneer het mogelijk is om een 
forumavond te organiseren zullen wij als Clubraad hier achteraan gaan zodat spoedig daarna een forumavond 
plaats kan vinden. 
 
Regelingen uitsupporters 
Gijs: “Bij de uitwedstrijd tegen Helmond Sport is er een wijziging. Nu zijn er maar 90 autokaarten ivm 
aanpassing van het parkeerplaats achter het uitvak. Vooralsnog wordt de regeling niet aanpast ivm. 
werkruimte politie. Ook geeft de lokale driehoek aan dat ze hun eigen supporters niet onder controle hebben 
en dat de reden is dat er niet meer NAC-supporters met de auto kunnen gaan’. 
 
Rondvraag: 
Gijs:  Op vrijdag 16 december heeft Gijs vanuit zijn rol in de SLO-kerngroep een gesprek met Paul Depla. Het 
‘handelingskader’ zal dan worden bespreken. Zoals al eerder gemeld hebben andere gemeentes hun zaken niet 
altijd goed op orde (er is bijvoorbeeld minimaal of geen overleg). Er zal een terugkoppeling komen vanuit Gijs 
over dit onderwerp.  
 
 
Actielijst: 
 

 
 
 
Volgende vergadering 

De volgende vergadering staat gepland op donderdag 19 januari 2023, 20.00 uur. Locatie SV-Home.  

 
Wanneer supporters iets willen aangeven bij de Clubraad (bijv. een agendapunt voor een vergadering) kan dit 
via onze website (www.clubraadnac.nl) of via mail (info@clubraadnac.nl). 
 
 
  

   

Gijs Handelingskader (na aanleiding van gesprek met Burgemeester) 
doorsturen naar alle Clubraad-betrokkenen. 

Zsm. 

Hugo Verschillende geledingen uitnodigen voor bijeenkomst van 19 
januari 2023 

Zsm. 
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