Notulen vergadering Clubraad
Datum:
Aanwezig:

Donderdag 27 augustus 2020
- Leden Clubraad (Jeroen v/d Ha , Karel Mul, Bram van Doorn, Ad v/d Bemt,
Tjerk van Loenhout en Tristan Melissen).
- Gijs Kluft en Mattijs Manders (NAC)
- Sjoerd van Fessem (Stichting NOAD)
- Ries Sommen (Verenigingsvlag NAC)

Opening vergadering
Jeroen heeft alle aanwezigen welkom geheten.
Actielijst doornemen
De verschillende punten van de vorige vergaderingen zijn doorgenomen door betrokkenen.
Op de actielijst staan het organiseren van de forumavond en het uitnodigen van Edgar Mol.
- Er is besloten dat de forumavond na de deadline van de transfermarkt georganiseerd
wordt. Alex gaat na op welke datum (voorkeur op donderdagavond) de forumavond gepland
kan worden met Mattijs Manders en Maurice Steijn. Eric Hellemons is ook een optie om uit te
nodigen om iets te vertellen over de jeugdopleiding. Er wordt later bepaald wie het gesprek
gaat leiden.
- Als de jaarrekening in september is opgesteld, dan wordt Edgar Mol uitgenodigd voor de
volgende vergadering in september.
Inkomende stukken
Afgelopen periode zijn er meerdere mailtjes van betrokken supporters binnengekomen:
Eén supporters had vragen over de verdeling van de verschillende seizoenkaarten. Dit is
samen met Gijs Kluft opgepakt en afgehandeld.
Een Fransman heeft gevraagd of er een NAC-attribuut voor hem beschikbaar was, er is iets
opgestuurd.
Een supporter had vragen over het vervangen van de blauwe stoeltjes. Er is aangegeven dat
wij deze vraag goed snappen (blauwe stoeltjes horen wat ons betreft ook niet in het stadion,
maar er zijn op dit moment helaas niet de financiën om dit aan te passen.
Er zijn diversen mailtjes binnengekomen waarin onvrede werd geuit over de verschillende
seizoenkaarten en de bezetting in het stadion. Hugo en Gijs hebben dit opgepakt.
Ongeveer 15 mailtjes van Spaanse trainer David Pons om zich voor te stellen en te
solliciteren bij NAC.

Verenigingsvlag NAC
Ries Sommen, supporter en medeoprichter van de Clubraad, heeft een presentatie gegeven
over de verenigingsvlag die NAC in het verleden heeft gehad. Het idee is om deze weer in te
voeren in en rond het stadion, maar ook in bijvoorbeeld de binnenstad. Dit moet voor meer
herkenbaarheid en onderscheiding van de clubkleuren geel en zwart gaan zorgen.
Stichting NOAD
Sjoerd van Fessem is opnieuw herkozen tot afgevaardigde van de Clubraad in stichting
NOAD. Sjoerd heeft een uitleg gegeven over de geschiedenis, de huidige stand van zaken en
de werkwijze van de stichting.
Sjoerd heeft kennis gemaakt met de nieuwe leden.
Contracten getekend door Hans Smulders
De situatie rondom de transfer van Arno Verschueren roept vragen op bij de aanwezigen.
Mattijs geeft aan dat het niet vreemd is dat er een gelimiteerde transfersom in het contract
staat. Mattijs omschrijft de constructie als onhandig.
Clubraad panel
224 mensen het eerste panel ingevuld en veel supporters reageren positief op het initiatief.
De Clubraad bedankt de mensen die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te
vullen. De resultaten zullen op een ander moment gedeeld worden. Er zijn ook veel
suggesties en openvragen ingestuurd. De meest relevante vragen zijn gesteld aan de
betrokkenen:
De respondenten gaven aan meer te willen weten over de huidige financiële status van NAC
en er wordt gevraagd naar een langetermijnvisie. Mattijs geeft aan dat er momenteel met de
RVC en het MT gewerkt wordt aan een beleidsplan en dit is voornamelijk een intern
document. Hierin wordt omschreven waar NAC over drie jaar wil staan.
Er wordt gevraagd of er een mogelijkheid is om de supporters te compenseren voor hun
loyaliteit? Denk aan gratis bezoek bekerwedstrijd. Hier zijn voorlopig geen plannen voor
omdat ze de inkomsten bij bijvoorbeeld bekerwedstrijden goed kunnen gebruiken. Daarnaast
zaten er bij het aanbod bij het aanschaffen van een gouden seizoenkaart al tegemoetkoming,
denk aan korting bij de fanshop.
Er wordt door respondent onvrede geuit over de fanshop. Er wordt door betrokkenen
aangegeven dat dit verbeterd moet worden en dit heeft dan ook aandacht bij NAC. De pop-up
store met fan artikelen in de binnenstad is inmiddels geopend.
In het panel wordt ook aangegeven dat het nu niet mogelijk is om met vrienden in de buurt
van elkaar te zitten op de tribune. Er wordt doorlopend gekeken naar mogelijkheden om het
reserveren van een ticket makkelijker te maken. Zo wordt er een plattegrond toegevoegd op
de website, zodat je kunt zien waar je een tickets gereserveerd hebt.
De aanvangstijden van wedstrijden moet beter worden gecommuniceerd. Dit geldt niet alleen
voor de wedstrijden van het eerste elftal, maar vooral ook voor de wedstrijden van O21 en
jeugdteams.

Er wordt gevraagd naar mogelijkheden over de verkoop van alcoholvrij bier. Afgelopen
seizoen was dit al op verschillende plekken te verkrijgen, alleen kan dit beter
gecommuniceerd worden. Ook dit seizoen zit 0.0 bier weer in het assortiment.
Er waren wat vraagtekens over de rol van Peter Maas bij NAC. Maas is scout en maakt geen
onderdeel van het technisch hart.
Het volgende panel wordt begin oktober gehouden en inschrijven is nog steeds mogelijk.
Inschrijven kan nog altijd via https://www.clubraadpanel.nl/?f=vrzecr6cjf
Technisch beleid
Zoals eerder aangegeven wordt de nieuwe TD pas aangesteld als de transferdeadline is
verstreken. Dit omdat de potentiële technische directeurs momenteel allemaal ergens anders
actief zijn. NAC is tevreden met de spelers die tot nu toe gehaald zijn en ze zijn momenteel in
gesprek met mogelijke nieuwe aanwinsten.
Hoe financieel opvangen wanneer NAC niet promoveert?
Er worden geen financiële risico’s genomen om kosten wat het kost te promoveren. Wel is het
zo dat een derde jaar in de Keuken Kampioen Divisie ervoor kan zorgen dat de inkomsten
lager zullen zijn en het daardoor steeds lastiger wordt om te promoveren. Mattijs: Er worden
geen exploitatie tekorten gedicht met transfergeld.
Rondvraag
Gijs:
Gijs heeft de afgelopen periode wedstrijden in andere stadions bezocht om te kijken hoe ze
daar omgaan met de coronamaatregelen en geeft aan dat er mogelijk problemen kunnen
ontstaan bij de horecapunten in de rust. De vraag is of het verstandig is om in de rust de
horeca dicht te doen om opstoppingen te voorkomen. Er wordt gekeken naar hoe het gaat
tijdens de wedstrijd tegen Jong AZ zodat er eventueel een besluit genomen kan worden en er
gekeken kan worden naar andere oplossingen.
Ad:
Er wordt een boek uitgebracht over het kampioensjaar van NAC met o.a. verslagen van de
wedstrijden uit het seizoen 1920/1921.
Tristan:
Er is een lijst verstuurd waar de herkomst van SCC-houders in Nederland in staan. Tristan wil
graag met Gijs en Alex kijken naar mogelijkheden voor een leuke actie om supporters, die
veel reistijd hebben, in het zonnetje te zetten. Betrokkenen staan hier positief in.
Tjerk:
Vanuit Tjerk komt de vraag wanneer er een concreet beleidsplan op tafel komt vanuit de
directie. Mattijs Manders geeft aan met zijn team een beleidsplan aan het maken te zijn. Een
weg naar een stabiele club met heldere doelen op alle gebied. De RVC zal eerdaags hier
samen met Manders gesprekken over voeren. Aangegeven bij Mattijs dat hij de Clubraad kan
gebruiken als vraagbaak, aangezien wij soms kunnen voorspellen hoe zaken leven bij de
achterban. Mattijs: Het wordt geen topdown beleidsplan, maar bottom-up.

Tjerk heeft ook gevraagd of er een concrete datum is over het aanstellen van een TD
Mattijs: Zoals eerder aangegeven wordt de nieuwe TD pas aangesteld als de transferdeadline
is verstreken. Dit omdat de potentiële technische directeurs momenteel allemaal ergens
anders actief zijn. NAC is tevreden met de spelers die tot nu toe gehaald zijn en ze zijn
momenteel in gesprek met mogelijke nieuwe aanwinsten.
Hugo:
Wat zijn de consequenties voor de samenwerking tussen NAC en Legea, nu de shirts te laat
zijn geleverd? Ondanks de late levering heeft Legea zich aan het contract gehouden en heeft
dit dus geen gevolgen voor de deal met NAC. De verbintenis loopt tot 2023.
Mattijs:
De spelers hebben aangegeven dat ze graag op de voorkant van het nieuwe shirt hun naam
willen hebben staan. Leden van de Clubraad hebben aangegeven dat ze dit een goed idee
vinden.

Actielijst:
Wie
Hugo

Wat
Gesprek plannen tussen ‘Samen voor NAC’ en de nieuwe
leden van de Clubraad.

Volgende vergadering
Donderdag 17 september, 19.30 uur. Locatie SV-home.

Wanneer
Zsm.

