Convenant strategische samenwerking NAC Breda en Clubraad NAC
Deelnemers
De convenantpartners NAC Breda B.V. en Stichting Clubraad NAC verbinden zich aan een niet
vrijblijvende samenwerking bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van NAC Breda B.V.
Strategische samenwerking is hierbij het uitgangspunt, waarbij alle betrokkenen met inachtneming
van de statutaire vastgelegde kaders vanuit hun eigen rol, taken en verantwoordelijkheden een
bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstellingen. In dit convenant worden de
uitgangspunten, verantwoordelijkheden en afspraken tussen beide partijen vastgelegd.
1 NAC Breda B.V. (hierna te noemen: NAC), namens deze algemeen directeur Justin Goetzee.
2 Stichting Clubraad NAC (hierna te noemen: Clubraad), namens deze voorzitter Sander Rademaker.
overwegende dat:
door het sluiten van dit convenant meer strategische inbreng vanuit de supporters zal ontstaan,
waardoor het beleid van NAC van een hogere kwaliteit zal zijn en de bedrijfsdoelstellingen van NAC
beter kunnen worden gerealiseerd;
komen het volgende overeen:
Doel
Dit convenant heeft ten doel het realiseren van een strategische samenwerking tussen NAC en
Clubraad en het vastleggen van de wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en
verplichtingen. Hierbij worden volgende uitgangspunten gehanteerd:
 De Clubraad is het primaire aanspreekpunt voor algemene supporterszaken.
 De Clubraad streeft er naar een platform te zijn waarin alle supporters en
supportersgeledingen zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd.
 De Clubraad zet zich structureel in voor de herkenbaarheid en het positieve imago van een
gastvrij, veilig en authentiek Avondje NAC, in overeenstemming met de missie van NAC:
“NAC speelt structureel betaald voetbal op het hoogste niveau, vanuit een financieel gezonde
positie. NAC wil haar supporters en sponsors het optimale Avondje NAC bieden, dit staat voor
spectaculair voetbal in een bourgondische sfeer.”
Verantwoordelijkheden
De Clubraad streeft er naar de volgende taken slagvaardig, effectief en resultaatgericht uit te voeren:
 als strategisch gesprekpartner te acteren van NAC en alle stakeholders van NAC;
 het initiëren van verbetervoorstellen die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van NAC;
 signaalfunctie van alle relevante zaken die leven onder de supporters;
 acteren als klankbord namens de supporters;
 functioneren als een supportersplatform voor alle supporters;
 het inrichten van een proces voor feedback op operationele zaken.
NAC hanteert de Clubraad als primair aanspreekpunt voor supporterszaken van algemeen belang en
faciliteert de Clubraad met de benodigde middelen. NAC hecht een zwaarwegend belang aan de
mening of standpunt van de Clubraad, maar behoudt het recht een gemotiveerde beslissing te
nemen die hier van afwijkt.
De verantwoordelijkheid van de Clubraad strekt zich uit tot alle thema’s waarin algemene
supportersbelangen een rol spelen, maar richt zich primair niet op initiatieven die specifiek aan een
of meerdere individuele supportersgeledingen zijn gerelateerd. Indien hier onduidelijkheid over
bestaat wordt dit in overleg afgestemd tussen NAC, de Clubraad en de betreffende voorzitters.

Organisatiestructuur



NAC: management, directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders.



Clubraad: Het bestuur van de Clubraad, bestaande uit zeven leden. Vier zetels worden
ingevuld door onafhankelijke supporters. De andere drie zetels worden ingevuld door de
NAC Supportersvereniging, Stichting Breda Loco’s en Stichting Vak G, die op basis van de
volgende criteria het recht hebben om één of meerdere kandidaten als bestuurslid voor te
dragen voor één zetel:
1. De stakeholder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
2. De stakeholder heeft een identificeerbare achterban op basis van donateurs of leden;
3. De stakeholder heeft als doel zijn donateurs of leden als zodanig te vertegenwoordigen;
4. De stakeholder is erkend door NAC.



Klankbord: Adviesorgaan van het bestuur van de Clubraad, bestaande uit supporters die een
bijdrage kunnen leveren aan het draagvlak, de kwaliteit en het bereik van de Clubraad. De
samenstelling bestaat niet limitatief uit:
1. Oud-bestuursleden van de Clubraad;
2. (Bestuurs)leden van de supportersgeledingen.



Benoemingscommissie: Permanente en autonome commissie bestaat die uit een combinatie
van minimaal drie en maximaal vijf oud-bestuursleden van de Clubraad, HR professionals
en/of onafhankelijke personen die elk op enige manier voldoende binding, betrokkenheid en
draagvlak hebben met betrekking tot NAC. De benoemingscommissie beoordeelt alle
kandidaatstellingen en doet een niet bindende voordracht voor de samenstelling van het
bestuur.



Stakeholders NAC:
-politie, OM, gemeentebestuur en brandweer van Breda;
-commerciële en/of businesspartners van NAC;
-politici en/of openbare bestuurders van andere gemeenten dan Breda;
-de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond;
-overige partijen indien dit betrekking heeft op supporterszaken.

Noot: Een uitgebreidere beschrijving van de organisatiestructuur staat beschreven in de statuten, het
huishoudelijk reglement en het missie, visie en strategie document van de Clubraad.

Overleg
De Clubraad stelt in overleg met NAC een jaarkalender op met daarin vastgelegd onder meer
vergaderdata en een overzicht van jaarlijks terugkerende zaken als de risico-inschaling en de
prijsstelling van de seizoenkaarten (medio maart), het halfjaarlijkse gesprek met de lokale driehoek
(medio juli en januari), het shirtontwerp (medio augustus) en de technisch klankbordavonden.
Bij alle vergaderingen van de Clubraad is vanuit NAC, naast de supporterscoördinator, minimaal één
lid van het MT, directie of RvC aanwezig. Afhankelijk van de agenda en in overleg met de voorzitter
van de Clubraad wordt de aanwezigheid (of eventuele afmelding) vanuit NAC verder afgestemd.
Indien actuele zaken of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt buiten de vastgelegde
overlegmomenten proactief contact gezocht tussen de voorzitter van de Clubraad en de directie van
NAC. Waar nodig worden in samenspraak een extra overleg ingepland.
Evaluatie
Indien zowel NAC als de Clubraad aanleiding zien, wordt dit convenant in overleg met alle
betrokkenen herzien.
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