Verslag vergadering

Aan
Leden Raad van Supportersgeledingen
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Plaats vergadering
De Goffert
Aanwezig
Joost Slagers, Jeroen Rengers, Hans Vossenberg, Geron Derksen, Harold Bastiaans, René Bleumink, Bjorn Koolen,
Gijs Mast, Dominique Aichorn, Bart van Ingen en Lonneke Gijsbers

1.

Opening & mededelingen
Bart opent de ingelaste bijeenkomst. De volgende twee agendapunten staan op de agenda om besproken te
worden ivm het naderde kampioenschap; Standpunt club mbt veldbetreding en loyaliteitskorting voor huidige
seizoenkaarthouders.

2.

Standpunt veldbetreding
N.E.C. wil de RvS informeren over haar standpunt met betrekking tot veldbetreding bij kampioenschap.
Het standpunt houdt in dat de club het niet toestaat dat supporters het veld betreden. Hiervoor heeft de club de
volgende argumenten;
 Het is vanuit de KNVB niet toegestaan. Mocht dit toch gebeuren dan kan dit leiden tot boetes die
kunnen oplopen tot €10.000 - €15.000. Hierbij wordt aangegeven dat Willem II vorig seizoen een boete
heeft ontvangen van €12.500,-.
 De schade gevolgen die het kan geven aan facilitaire voorzieningen, zoals het veld en de LED boarding.
Deze kosten met name aan de boarding lopen zeer snel op.
 De selectie stelt een veldbetreding niet op prijs.
 De uitreiking van de schaal kan uitgesteld worden bij veldbetreding.
N.E.C. geeft aan dat men het standpunt met betrekking tot veldbetreding en de consequenties deze week zal
communiceren via online kanalen. Hierbij zal men melden dat de club de RvS is geïnformeerd over dit standpunt
en niet om een standpunt is gevraagd.

3.

Loyaliteitskorting huidige seizoenkaarthouders
Zodra N.E.C. kampioen zal worden zal direct de verkoop starten voor het verlengen van de seizoenkaart. Dit zal
net als vorig seizoen ook online mogelijk zijn. In de vorige RvS vergadering is gesproken over het bieden van
korting aan de huidige seizoenkaarthouders en/of het kunnen kiezen voor een thuisshirt. Dit is nader onderzocht
in de afgelopen periode. Hieruit is gebleken dat het financieel niet mogelijk is om een shirt aan te bieden. Wel is er
de mogelijkheid om een korting aan te bieden, dit is op dit moment ook zo opgenomen in de begroting. Vanuit de
RvS wordt er enthousiast gereageerd op de korting omdat het veel waardering uitspreekt richting de trouwe
supporters van het afgelopen seizoen. Men geeft wel aan de korting naar ratio te verdelen in plaats van iedereen
dezelfde korting te geven. Omdat er gewoon veel verschil zit in de seizoenkaartprijzen afhankelijk van het vak.
N.E.C. geeft aan een nieuwe berekening te maken, zodat de korting op de kaart naar ratio wordt verdeeld. De
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uiteindelijke kortingspercentage zal voor de start van de seizoenkaartverkoop met de RvS gedeeld worden. In de
aankomende periode kunnen we bekijken welke ideeën, die er geopperd zijn tijdens de bijeenkomst, om de
trouwe supporters van dit seizoen op een speciale manier te bedanken.
4.

Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De volgende bijeenkomst staat gepland op maandag 13 april 2015.
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