Notulen Raad van Supportersgeledingen – woensdag 26 oktober 2016
Aanwezig
Jeroen Rengers, Arjan van Hout, René Bleumink, Hans Vossenberg, Geron Derksen, Joep Driever,
Leonard Ariens, Bart van Ingen, Dominique Aichorn, Hilde Boerstal, Jeffry van Asselen en Tim van der
Cruijsen
Notulen/actiepunten:
Nieuwe Veiligheidscoördinator bij N.E.C.
Jeffry van Asselen is de nieuwe Veiligheidscoördinator van N.E.C. Nijmegen. Jeffry heeft zich kort
voorgesteld aan de leden van de RvS.
Supportersgeledingen in de RvS
Er wordt op korte termijn gekeken welke supportersgeledingen een aanbod gaan krijgen om vanaf in
2017 zetels te bemachtigen in de RvS. Het doel is om dit direct vast te leggen voor een bepaalde tijd
en helderheid creëren over welke supportersgeledingen gesprekpartners zijn bij N.E.C.
Actie: Kaders opstellen en werkafspraken maken over de komende periode. Tevens
supportersgeledingen het aanbod doen om in de RvS te stappen (N.E.C. – RvS)
Herdenkingsmonument voor overleden supporters van N.E.C.
Een projectgroep is gestart met het project om een herdenkingsmonument te realiseren bij het
Goffertstadion. De projectgroep zit nu in de oriënterende fase en het 1e doel is om een plan van
aanpak te gaan opstellen voor de komende periode.
Supportersavond N.E.C.
De laatste supportersavond (5 sept jl.) was op een andere manier ingevuld dan normaal. Deze
informele setting is als positief ervaren, maar het doel is om deze avond nog attractiever en
interessanter voor allen te gaan maken/inkleden.
Actie: De volgende supportersavond (6 feb 2017) op een andere manier te gaan organiseren dan
onlangs. (N.E.C.)
Videoblogs
Er is wederom gesproken om te kijken naar de optie om videoblogs eerst langs leden van de RvS te
sturen, voordat deze online gaat. Dit blijkt niet zomaar te kunnen aangezien er gewerkt wordt met
verborgen Youtube links. Men kan de video pas zien als vanuit communicatie deze openbaar wordt
gezet. En dat zou betekenen dat iedereen meteen toegang heeft en niet alleen de leden van de RvS.
De optie die is aangedragen vanuit communicatie is om voorafgaand aan het opnemen, als een blog
dus ingepland wordt, aan de RvS vragen welke onderwerpen te bespreken in de blog/meedenken
over aandragen onderwerpen.
Actie: Onderzoeken op welke manier dit kan worden gerealiseerd. (N.E.C.)

Opkomsttune
Seizoen 2016-2017 zal Witch Doctor van De Staat de opkomsttune zijn. Tijdens dit seizoen komt er
nog een peiling over de huidige opkomsttune. Hoe deze peiling er uit gaat zien, is nog niet concreet.
Actie: Onderzoeken of het haalbaar is om een ‘permanente dialoog’ te creëren (d.m.v. App, CRM
system, poll) over gangbare zaken met supporters. Hierbij ook te kijken of bij deze ‘permanente
dialoog’ tevens gestemd kan worden. (N.E.C.)
Cultuurmanifest
Er is een document i.s.m. met de RvS opgesteld over een cultuurmanifest. Volgende stap in het
proces is om samen met RVC en STAK dit document te gaan bespreken. Vanuit deze sessie(s) zullen
nieuwe ontwikkelingen over de voortgang plaatsvinden.
Wedstrijdshirts
Vorig jaar zijn na een stemming het balkenshirt als thuisshirt en het oude thuisshirt als uitshirt
gekozen. Na 3 seizoenen (incl. huidig seizoen) vind er een evaluatie plaats van de keuze voor de
huidige wedstrijdshirts. De exacte vorm van de evaluatie is nog niet duidelijk, wel is duidelijk dat er
een peiling plaats zal vinden onder supporters. Ook nu zal de club de uitslag van die peiling serieus
nemen.
Actie: komende periode start de aanbesteding voor de nieuwe leverancier teamwear. Nieuwe
leverancier teamwear zal van beide shirts een nieuwe model uitbrengen (N.E.C.).
Rookbeleid Goffertstadion
Gesproken over het rookbeleid in bepaalde vakken in het Goffertstadion. Op dit moment is er een
ontmoedigingsbeleid op de familievakken C, D en E. De leden van de RvS komen overeen dat vanaf
volgend seizoen rookvrije vakken worden gecreëerd. In dit seizoen zullen de supporters die roken op
deze vakken actief worden aangesproken op het gedrag.
Actie: Project seizoenkaartenverkoop seizoen 2017-2018 rookvrije vakken (evt. ook op
Businesstribune overwegen voor rookvrije zones – N.E.C.)

