Notulen vergadering Clubraad
Datum: Donderdag 17 september 2020
Aanwezig:
- Leden Clubraad: (Karel Mul, Bram van Doorn, Ad v/d Bemt, Tjerk van Loenhout en Hugo Stam).
- Vanuit NAC: Gijs Kluft, Alex Knook en Mattijs Manders

1. Opening vergadering
Door afwezigheid van voorzitter Jeroen is Hugo vanavond voorzitter van de vergadering. Hugo heeft alle
aanwezigen welkom geheten.

2. Inkomende stukken + actielijst doornemen
De actielijst is door alle betrokkenen doorgenomen. De punten die nog op de actielijst staan zijn in uitvoering
(organiseren forumavond wanneer transferperiode afgerond is en een gesprek organiseren met Samen voor
NAC). Eén punt wat op de actielijst stond is afgerond (Edgar Mol uitnodigen voor een vergadering van de
Clubraad). Edgar zal in november aansluiten om de begroting van afgelopen seizoen verder toe te lichten.

3. Situatie omtrent transfer Rai Vloet naar FC Chiasso
Er is gevraagd aan Mattijs hoe het ervoor staat met de casus Rai Vloet en FC Chiasso. Mattijs gaf aan dat deze
casus nog altijd onder behandeling is van de UEFA. De UEFA heeft al uitspraak gedaan in ons voordeel, het
beroepstermijn loopt. Dit is volgens Mattijs wel een proces van de lange adem.

4. Bezetting stadionbezetting
In de afgelopen weken zijn er veel vragen geweest van supporters over de stadionbezetting in deze tijd. NAC
houdt de verschillende ontwikkelingen rondom corona goed in de gaten en heeft de wens om, wanneer het
verantwoord is en NAC goedkeuring krijgt van de ‘Veiligheidregio’, de bezetting in het stadion uit te breiden.
Ophoging van bezetting: Er komt een nieuwe indeling voor supporters tijdens wedstrijden. Daardoor zal de
capaciteit waarschijnlijk (iets) stijgen. maar dit zal op kort termijn weinig uitmaken. Wanneer NAC meer
supporters mag ontvangen, zal deze indeling gunstiger zijn en kunnen er meer supporters aanwezig zijn bij
wedstrijden. NAC gaat nog communiceren naar supporters over de nieuwe indeling.
NAC kiest er bewust voor om zich aan de regels te houden (in tegenstelling tot andere clubs waar ze soepeler
omgaan met de regels). Natuurlijk wil NAC het liefste zo snel mogelijk de bezetting laten stijgen.
Inspelen op moreel besef is en blijft een belangrijk onderdeel aldus Gijs.
Plaatsnemen met vriendengroep: Om te koppelen aan vrienden / kennissen wordt door CM en NAC
momenteel aan gewerkt, Gijs gaf wel aan dat deze optie pas beschikbaar wordt wanneer het systeem goed
werkt. Tot nu toe is de verkoop niet helemaal vlekkeloos gelopen (systeem dat niet werkte, voorverkoop dat
eerder was gestart dan dat de bedoeling was), dit wil NAC voorkomen in deze situatie.
Uitsupporters ontvangen: In deze periode zijn er bij Eredivisie en in de KKD geen uitsupporters welkom. Het
gevaar bestaat dat in de toekomst clubs en gemeentes niet happig zijn om uitsupporters weer toe te laten.
Aangezien NAC op enkele gebieden het voortouw heeft genomen op andere clubs (bijv. eerste BVO waar
publiek aanwezig was bij (oefen)wedstrijden) heeft Gijs aangegeven dat NAC ook met uitsupporters het
voortouw wil nemen om, al is het een kleine groep, weer uitsupporters te ontvangen. Wanneer is nog
onduidelijk, aangezien dit van verschillende zaken afhangt zoals bijv. de stadionbezetting en toestemming van
de ‘Veiligheidsregio’.

5. Rookverbod tijdens wedstrijden:
Het komend seizoen dient als overgangsperiode waarin een ontmoedigingsbeleid wordt gehanteerd omtrent
roken in stadions. Op wedstrijddagen mag er vanaf openingstijd tot een kwartier na de wedstrijd niet gerookt
worden in het Rat Verlegh Stadion. Volgens Gijs is dit de afgelopen twee thuiswedstrijden goed gegaan .

6. Kennismaking spelers met NAC en Breda
Elk jaar wordt er in september een kennismaking georganiseerd door de Clubraad voor nieuwe spelers en
nieuwe personeelsleden van NAC om kennis te maken met de club NAC en de stad Breda. Ook verschillende
geledingen worden dan uitgenodigd.
Vanuit NAC en de Clubraad is de wens er nog altijd om zo’n kennismaking te organiseren, maar in deze periode
is het niet verstandig om dit te organiseren. Wanneer er versoepelingen zijn zal dit verder worden opgepakt
door de Clubraad en NAC.

7. Jeugdopleiding
De vraag kwam vanuit supporters hoe de jeugdopleiding van NAC er op dit moment voor staat. Reden van deze
vraag is dat er veel spelers worden aangekocht en er minder gebruik wordt gemaakt van jeugdspelers.
Mattijs: Goede jeugdspelers zijn erg belangrijk voor NAC. Er trainen ongeveer 8 jeugdspelers mee met het
eerste. Er wordt fors geïnvesteerd in de jeugd (ongeveer € 800.000,-). 10 á 12 % wat nu naar de jeugdopleiding
gaat is een flink bedrag (zeker voor een club uit de KKD-divisie). NAC heeft nodig dat jeugdspelers uitgroeien
tot eerste elftalspelers en uiteindelijk kunnen worden verkocht.
Enkele vergaderingen geleden heeft Eric Hellemons aangeschoven bij een vergadering (18 juni jl.) van de
Clubraad en uitleg gegeven over de manier van werken.

https://www.nac.nl/files/Clubraad/20200618notulenvergaderingclubraad.pdf
8. Aanpassingen uitvak
De vraag kwam van een supporter of het mogelijk is om het uitvak aan te passen nu er thuissupporters ook
plaats kunnen nemen. Bij Cambuur hebben ze bijv. het plexiglas verwijderd zodat er beter zicht is in het uitvak
voor thuissupporters. Gijs gaf te kennen dat in tegenstelling tot andere clubs, wanneer NAC dit zou willen doen,
dit met zwaar materiaal moet en gepaard gaat met hoge kosten.
Ook kwam een vraag om het uitvak in z’n geheel aan te passen. NAC erkent dat dit uitvak verre van ideaal is,
maar dat er op dit moment niet de financiële middelen zijn om dit aan te passen.

9. Commerciële kansen bij NAC
Er is aan Mattijs gevraagd waar de commerciële kansen liggen voor een club als NAC. Mattijs: Er kunnen en
moeten aanpassingen worden ondernomen. Een voorbeeld van wat veel beter kan is online. NAC moet hier
meer mee gaan doen zodat NAC bijv. veel meer volgers krijgt en interessanter wordt voor bedrijven om NAC te
sponsoren. Mattijs gaf aan graag aan de slag te gaan met een sponsor-piramide. Om dit onderwerp verder toe
te lichten zal Sander Mijnhijmer volgende vergadering aansluiten om hier meer over te vertellen.

10. 100-dagen analyse Mattijs
Vanuit Bram kwam de vraag hoe de eerste 100 dagen van Mattijs bij NAC hem zijn bevallen.
Mattijs: “Voor mij was het natuurlijk een bijzondere en hectische start bij NAC, met binnen een korte periode
het gedwongen vertrek van de trainer en de TD.” Door deze actie heeft Mattijs zich in de eerste maanden veel
moeten storten op de technische kant. Dit is nog een drukke periode nu de transferperiode open ligt, wanneer
er een nieuwe TD is aangetrokken kan Mattijs zich meer richten op andere zaken.

NAC kan veel verbeteren in het werken vanuit een visie, er moeten stappen worden gemaakt als het gaat om
topsportmentaliteit. Mattijs is er echt van overtuigd dat NAC groter is en veel meer mogelijkheden heeft dan
dat het nu laat zien. Hij is erg gedreven om hiermee aan de slag te gaan. Ook het communiceren naar
supporters via bijv. podcasts is in zijn ogen belangrijk zodat supporters weten wat er gebeurt binnen de club.

11. Clubraad Mattijs
Er is gesproken hoe Mattijs de Clubraad ziet en hoe we zaken kunnen verbeteren. Het idee van betrokkenen is
om Mattijs één keer in de twee maanden aan te laten sluiten (ipv. iedere maand). Dan hebben we ook meer
strategische zaken om te bespreken. We gaan vragen aan Mattijs meer te koppelen aan thema’s (zoals dit in
het verleden al meer werd gedaan).

12. Input vragen opiniepanel
Aangezien Jeroen en Tristan beiden afwezig waren tijdens deze vergadering hebben we maar kort gesproken
over dit onderwerp. Ieder Clubraadslid stuurt ideeën met geschikte vragen / onderwerpen door naar beide
heren voor het volgende opiniepanel. Eén vraag die al naar voren kwam vanuit Bram: wat voor merchandise
missen NAC-supporters in het assortiment?
Wanneer supporters goede ideeën hebben kunnen ze deze natuurlijk sturen naar info@clubraadnac.nl

12. Rondvraag
Alex: Alex heeft de ‘Keuken Kampioen hymne’ benoemd. NAC is, net als alle andere clubs in de KKD, verplicht
om deze hymne te draaien. Het liefste zo kort mogelijk voor de wedstrijd. NAC heeft ervoor gekozen om de
hymne (die 25 sec. duurt) te draaien net voor de opstellingen. NAC zal in ieder geval nooit deze hymne draaien
ipv. het clublied.
Gijs: Gijs heeft de vraag gesteld over het opnoemen van de opstellingen. Voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch
was de opstelling te zien op de LED-boarding terwijl Annie van Hooijdonk de opstelling aan het voorlezen was.
Door betrokkenen is aangegeven dat het beter is om de opstelling pas op de LED-boarding te plaatsen wanneer
de opstelling is voorgelezen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Clubraad staat gepland op donderdag 22 oktober. Locatie: SV-home.
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