Notulen vergadering Clubraad

Datum:
Aanwezig:

Donderdag 30 april 2020
- Leden Clubraad (Jeroen v/d Ha, Bram van Doorn, Karel Mul, Ad v/d Bemt en Hugo Stam)
- Gijs Kluft en Alex Knook (NAC)
- Geert van Poppel (RvC)

1. Ingekomen stukken
Er is in de afgelopen week een mail binnengekomen van een betrokken NAC-supporter over
communicatie vanuit NAC en de Clubraad. Jeroen stuurt deze mail door naar Alex zodat dit ook vanuit
NAC verder kan worden opgepakt.
2. Situatie rondom vertrek Luuc Eisinga + zoektocht naar nieuwe algemeen directeur (AD)
Gisteren is er vanuit NAC gemeld dat Algemeen Directeur Luuc Eisenga per 1 juni 2020 vertrekt bij NAC.
Reden is een verschil van inzicht tussen de RvC en Luuc Eisenga over hoe NAC moet worden geleid.
Geert van Poppel (RvC) heeft aangegeven hoe het proces is verlopen. Gedurende het afgelopen half jaar
bleek dat de RvC een andere visie had, wat frictie gaf aan beide kanten. Uiteindelijk is er besloten dat er
afscheid moest worden genomen. Er is tegelijkertijd gezocht naar een nieuwe AD. De RvC wilde niet in
een bestuurlijk vacuum terecht komen. Hoewel Luuc tot 1 juni in dienst blijft was het interview in BN/de
Stem van 29 april jl. de aanleiding om uiteindelijk Luuc per direct te ontheffen van werkzaamheden.
Vanuit de RvC was er dus al gestart met een zoektocht naar een nieuwe AD. Deze is gevonden en zal
volgens Geert spoedig worden gepresenteerd. De nieuwe AD is autonoom gekozen door de leden van de
RvC, niet door de aandeelhouders). De aandeelhouders zijn wel geïnformeerd en akkoord gegaan. De
vraag werd gesteld of Nicole Edelenbos nog een rol heeft bij NAC op dit moment. Dit is niet het geval.
De nieuwe AD heeft een flinke taak. Voor alle betaald voetbalorganisaties is dit een erg lastige tijd ivm.
Coronavirus. NAC ervaart uiteraard ook last van de coronacrisis. NAC heeft een Eigen Vermogen, trouwe
supporters en eventueel transferwaarde in de selectie. Een andere uitdaging is een eenheid te maken van
de drie locaties van waaruit NAC werkt: de trainingslocatie (Zundert), het terrein van de jeugd (Boeimeer)
en het stadion ‘drie eilandjes zijn’. De RvC is overtuigd de juiste man te hebben die NAC gaat helpen een
stabiele middenmotor in de Eredivisie te worden.
3. Nieuwe secretaris en invulling Clubraad
Wendy Dujardin heeft vorige vergadering aangegeven haar taak als secretaris van de Clubraad neer te
leggen. Hugo Stam neemt de rol van secretaris over van Wendy met goedkeuring van de andere leden van
de Clubraad. Dit wijziging gaat per deze vergadering in.
De leden van de Clubraad bedanken wij Wendy voor haar inzet de afgelopen jaren!
Na het vertrek van Wendy uit de Clubraad en het doorschuiven van Hugo naar de rol als secretaris is er
gesproken hoe wij deze openstaande (onafhankelijk) plek weer in gaan vullen. Hier wordt een vacature
voor opgesteld.
Jeroen gaat vanuit zijn functie als voorzitter na of er voor in de toekomst nog andere
supportersgeledingen zijn (buiten Breda loco’s en de Supportersvereniging) die kunnen en willen worden
toegevoegd aan de Clubraad. Gijs vroeg zich af wanneer een groep een officiele supportersgeleding is van
NAC, dit wordt nagezocht en doorgegeven aan Gijs.

4. Update Corona bij NAC
Er wordt waarschijnlijk vanaf 11 mei weer getraind door de selectie. Er is een taskforce opgestart
om te onderzoeken hoe alles kan worden geregeld zodat het veilig is voor de spelers en de technische
staf.
Spelers van NAC en van NAC Old Stars hebben vorige week telefonisch contact gehad met verschillende
seizoenkaarthouders om na te gaan hoe het deze supporters vergaat.
5. Beslissing KNVB omtrent lopend seizoen
NAC zal ook komend seizoen acteren in de Keuken Kampioendivisie. Vanuit NAC zijn er meerdere vragen
aan de KNVB gesteld waar NAC volgend seizoen op kan rekenen (evenveel TV-gelden als afgelopen jaar als
eerstejaars degradant, een financiële compensatie voor het niet spelen in de play-offs). Het is afwachten
wanneer NAC antwoord krijgt vanuit de KNVB.
6. Seizoenkaartcampagne
Er zijn verschillende scenario’s bedacht hoe de seizoenkaartcampagne aan te vliegen voor komend
seizoen. Er is op dit moment veel onduidelijkheid hoe komend seizoen er qua publiek uit gaat zien. Er zijn
vanuit NAC verschillende acties bedacht om supporters, die in deze onzekere tijd toch hun seizoenkaart
verlengen, te bedanken voor hun steun. Betrokkenen zijn erover eens dat NAC deze campagne moet
proberen zo snel mogelijk te gaan starten.
7. Beleidsplan NAC
Tijdens het twee verschillende forumavonden is er door supporters gevraagd wanneer het nieuwe
beleidsplan wordt gepresenteerd. Door de verschillende omstandigheden zal dit helaas moeten wachten.
Gijs gaf aan dat er per afdeling van NAC een beleidsplan komt. Ook het verdere uitwerken van de
‘persoon gerichte aanpak’ staat door het coronavirus op een laag pitje.
Rondvraag
Ad: Wat is de status van nieuwe kleding voor komend seizoen?
Alex: Vooralsnog verwachten wij geen vertraging omtrent de levering van de nieuwe shirts. Wij

houden dit proces nauwlettend in de gaten.
Actiepuntenlijst
Wie
Hugo en Jeroen
Jeroen en Karel en
Hugo
Hugo en Jeroen
Hugo
Jeroen
Jeroen

Wat
Samenkomen met Alex om na te gaan hoe de notulen op de website
van NAC kan worden geplaatst.
Statuten aanpassen en contact opnemen met KvK

Wanneer
Zsm.

Nieuwe vacature opstellen en deze verspreiden via verschillende
media.
Het convenant tussen NAC en de Clubraad doorsturen naar Gijs.

Zsm.

Nagaan of er andere supportersgeledingen zijn die in aanmerking
en interesse hebben om plaats te nemen in de Clubraad.
Mail betreft communicatie van betrokken NAC-supporter
doorsturen naar Alex.

Zsm.

De volgende vergadering staan gepland op dinsdag 19 mei, 20.00 uur.

Zsm.

Zsm.

Zsm.

