Raad van supportersgeledingen - 2 december 2015
Aanwezig: Bart van Ingen (Bvi), Gijs Mast (GM), Rene Bleum (RB), Nick Janssen (NJ),
Hans Vossenberg (HV), Jeroen Rengers (JR), Harold Bastiaans (HB), Geron Derksen
(GD), Hilde Boerstal (Hilde), Chantal Peters (CP), Judith Vermulst (JV)
Agendapunten
1. Balkenshirt
2. Cultuurmanifest
3. N.E.C.-Feyenoord
4. WVTTK
1. Balkenshirt
De RVS geeft aan dat er draagvlak is voor het balkenshirt. Advies is om supporters een keuze te laten
maken over welk shirt het thuisshirt, danwel het uitshirt zou moeten worden, waarbij er gekozen kan
worden tussen het huidige thuisshirt en het balkenshirt (nieuwe stijl). Daarnaast komt er een tweede
afwijkend (kleur) uitshirt. Als er gekozen wordt voor het huidige shirt, betekent niet dat het balkenshirt
verdwijnt maar dat het niet het eerste officiële shirt is.
Actiepunten:
- De RvS gaat meedenken over de uitwerking van bovenstaande procedure. Belangrijke vragen daarbij
zijn dan o.a. “wie mogen er allemaal stemmen en “telt iedere stem even zwaar?”
-N.E.C. gaat in overleg met Patrick en de bedoeling is om N.E.C. voor de stemming in beide shirts te
laten spelen in de voorbereiding (juni).
-Na deze oefenwedstrijden komt er een stemronde, onder toezicht van een notaris.
-N.E.C. en RvS komen nogmaals bij elkaar om nieuwe ontwerpen voor beide shirts te bekijken (januari).
-N.E.C. gaat in overleg met KNVB om voorwaarden te bespreken want N.E.C. moet onderscheidende
shirts hebben.
-Verzoek N.E.C.: Ook spelersgroep (spelersraad) en kit supplier Patrick betrekken bij procedure.
-Shirts na stemming niet steeds weer wijzigen. Duidelijkheid is gewenst.
2. Cultuurmanifest
Een tijd geleden is er informeel gesproken over een cultuurmanifest n.a.v. het STAK dat bezig is met
opstellen van nieuwe statuten. De RvS heeft een concept cultuurmanifest aangeboden aan N.E.C.,
waarbij goed is gekeken naar andere clubs, maar vooral ook de cultuur van N.E.C. beschreven is. Het
cultuurmanifest is geschreven vanuit N.E.C. met daarin een aantal aanbevelingen. Een aantal
aanbevelingen zullen open deuren zijn, maar misschien goed om ze ook eens te verwerken in een
manifest. Ook staat er een zogenaamde “Gouden Aandeel” in  kernwaarden van de club die niet
zomaar gewijzigd (kunnen) worden.
Actiepunten:
-Tijdens de volgende RVS vergadering wordt dit manifest uitgebreid en zorgvuldig doorgelopen.
-Opmerking N.E.C.: Niet alleen zaken benoemen die gaan over wat N.E.C. voor supporters betekent en
uitstraalt, maar ook wat we van onze supporters mogen verwachten. Dit n.a.v de recente
gebeurtenissen rond de wedstrijd tegen Vitesse. Normalisatie is moeilijk als er elke zeven wedstrijden
wat gebeurt. Overtuigen van OM en politie wordt steeds moeilijker.

-Samen met team supporters sessie en inhoudelijke discussie voeren over waar dit naartoe gaat en een
programma opstellen over hoe we gezamenlijk normalisatie kunnen bevorderen.
3. N.E.C.-Feyenoord
Vanuit een geleding komt de opmerking dat supporters niet betrokken zijn bij het besluit voor een extra
vak voor Feyenoord fans in vak A. Het belang van een vol stadion is begrijpelijk, maar er zijn al eens
incidenten geweest op die vakken en dit zorgt alleen maar meer voor een gevoel van onveiligheid.
N.E.C. geeft aan dat er een buffer stewards zal zijn vanuit Feyenoord en dat er in samenwerking met
lokale autoriteiten Rotterdam en Feyenoord en lokale autoriteiten Nijmegen een stap gemaakt wordt
richting normalisatie. Er zal ook extra inzet politie zijn. Je verlicht ook de druk voor Feyenoorders voor
kopen kaarten elders in het stadion. En wat je geeft ontvang je, we willen die stap maken.
Wel is het punt terecht dat mensen in vak A duidelijker en gedetailleerd geïnformeerd hadden kunnen
worden, met name m.b.t. het schetsen schetsen van de (veiligheids)situatie in dat vak.
- Welke mensen van Feyenoord zitten daar?
- Welke maatregelen om veiligheid te bewerkstelligen samen met Feyenoord?
N.E.C. geeft aan dat dit een beleidskeuze is en dat deze beslissing zo gemaakt is en niet teruggedraaid
gaat worden. Maar laten we de mensen uit vak A wel zo optimaal mogelijk informeren over die
wedstrijddag. Bart van Ingen geeft aan dat hij tijdens de wedstrijd op vak A zal zitten.

