Sfeervak 080
In het seizoen 2011-2012 heeft N.E.C in samenspraak met afgevaardigden van alle
supportersgroeperingen een sfeervak gerealiseerd. Het doel van dit sfeervak is om een bijdrage te
leveren aan een betere sfeer in het Goffertstadion. Met de krachtige naam 080 worden Nijmegen en
traditie samengevat. 080 verwijst naar het oude kengetal van Nijmegen. Er is plek voor maximaal 370
supporters.
Om het sfeervak in stand te kunnen houden, geldt er een aantal spelregels. Eén van de spelregels is
dat o.a. het bordes vrij dient te blijven omwille van calamiteiten, interventiemogelijkheden en
vluchtwegen. Hoewel dit tijdens een wedstrijd niet altijd wenselijk is, begrijpen we allemaal dat er
controle en handhaving vanuit de club moet plaatsvinden. Stewards zullen supporters aanspreken
indien nodig. Alle afspraken op een rij:

Vak 080
-

-

De minimale leeftijd voor dit vak is 16 jaar
Vak 080 heeft bij poort 4 een aparte ingang naar het Goffertstadion
Bij het betreden van het vak (stadion) zal iedereen gefouilleerd worden
In vak 080 zijn geen stoelen of kuipjes bevestigd
(sfeergroep) Legio Noviomagum zal in vak 080 sfeeracties organiseren. Wil je zelf een
bijdrage aan de (visuele) sfeer leveren met bijvoorbeeld een banner of een vlag? Of heb je
andere suggestie/ideeën? De jongens van Legio helpen je graag en zijn te bereiken via
info@legio-noviomagum.nl
Banners en vlaggen in het vak zijn toegestaan indien deze voldoen aan de KNVB normen en
vooraf zijn doorgegeven aan de club
Indien er vlaggen in het vak zijn, kan dit het zicht op het veld belemmeren
N.E.C. zal er zoveel mogelijk op toezien dat er geen supporters van andere vakken op de
Gofferttribune zullen plaatsnemen op of overstappen naar vak 080
I.v.m. medesupporters op de eerste rij van vak L gelieve gebruik te maken van de trap bij de
ingang i.p.v. de trap van vak L
Net als het bordes dienen ook trappen aan de buitenzijde en paden in vak 080 vrij te blijven
De standaardvoorwaarden van de KNVB en de huisregels van N.E.C. BV zijn van toepassing
https://www.nec-nijmegen.nl/huisregels-goffertstadion-nec/. N.E.C. treedt op tegen
ongewenst gedrag. Aanstichters van spreekkoren, het voorhanden hebben en/of afsteken
van vuurwerk, het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen e.d. zal gesanctioneerd
worden, via gedragscommissie, KNVB en/of strafrecht.

Voor vragen, informatie of suggesties kun je contact opnemen met de SLO* van N.E.C.
Hilde Boerstal
06-82976573
Hilde.boerstal@nec-nijmegen.nl
*SLO = supporter liaison officer. Aanspreekpunt en schakel tussen de club en de supporter en
aanwezig bij thuis en uitwedstrijden.

