Raad van Supportersgeledingen - 2 maart 2016
Aanwezig
Bart van Ingen (BvI), Harold Bastiaans (HB), Rene Bleum (RB), Hans Vossenberg (HV), Jeroen Rengers
(JR), Geron Derksen (GD) Leonard Ariëns (LA), Joep Driever (JD), Tim van der Cruijsen (TC), Chiron
Rengers (CR), Chantal Peters (CP) Hilde Boerstal (Hilde)
1. Voortgang keuze thuisshirt
N.E.C. heeft 2 nieuwe thuisshirts voor volgend seizoen tentoongesteld aan de leden van de RVS. Een
nieuwe versie van het huidige thuisshirt en een nieuw ontworpen Balkenshirt. Beide shirts zijn nog
niet optimaal, er zullen nieuwe ontwerpen worden gemaakt. Doel is om de laatste thuis wedstrijd
tegen Roda JC in het nieuwe ontworpen Balkenshirt te gaan spelen.
Actiepunten:
- N.E.C. gaat 2 nieuwe shirts ontwerpen, waarbij kleine aanpassingen worden verricht
vergeleken met de huidige ontwerpen.
- N.E.C. gaat alles in staat stellen om de laatste thuiswedstrijd tegen Roda JC in het Balkenshirt
te spelen.
Update 9 maart 2016:
-

De in eerste instantie voorgestelde procedure is niet haalbaar gebleken. Dit heeft met name
te maken met de bestellings-deadline (8 april) van Patrick.
Het is niet mogelijk om de laatste thuiswedstrijd tegen Roda JC in het nieuwe Balkenshirt te
spelen
2 nieuwe ontwerpen zijn gemaakt en ingediend bij kledingleverancier Patrick.
N.E.C. maakt zo snel mogelijk het tijdschema bekend rondom de stemming.

2. Herdenkingsmonument
Er wordt een stuurgroep gevormd. In deze stuurgroep wordt verder gesproken over het plan voor
een herdenkingsmonument voor overleden supporters van N.E.C.
3. Cultuurmanifest
De RvS heeft een concept cultuurmanifest aangeboden aan N.E.C. De RvS en N.E.C willen gezamenlijk
werken aan een manifest, waarbij de club het belangrijk vindt dat er aandacht is voor positieve
support. Het document wat hieruit voortvloeit zijn de kernwaarden en basis van de club.
De KNVB richt zich op ‘normalisatie’, waarbij de supporters elkaar aanspreken op gedrag.
De supporters kunnen de club in krediet of diskrediet brengen. Ook vanuit het sponsor dossier is het
cultuurmanifest van belang.
Actiepunten:
- Het cultuurmanifest agenderen voor het STAK en RvC vergadering.
- N.E.C bespreekt wie aansluit vanuit de club in de stuurgroep.
- Er wordt een afspraak gepland om zaken rondom het cultuurmanifest te bespreken en deze
uit te werken.
4. Evaluatie invulling portefeuille supporterszaken RVC

Vanuit de leden van de RvS is de vraag gesteld hoe de afgevaardigde van de RvC, zijn invulling en
toegevoegde waarde binnen de RvS ziet en dit overbrengt aan de RvC.
LA geeft aan dat hij aanwezig is, daar waar supporters zijn (operationeel). LA behartigt de belangen
van de supporter binnen de RvC en maakt bespreekbaar wat er leeft onder de supporters.
Bijvoorbeeld door aan te geven wat de verschillende emoties zijn bij supporters en door het creëren
van inzicht tussen supportersgeledingen en het bestuur van N.E.C.
LA geeft aan dat supporterszaken op dit moment op de agenda staan als het niet goed gaat bij de
club of bij incidenten. LA wil hier verandering in brengen. Het doel is om een wisselwerking te
creëren tussen de RvS en RvC.
LA is dicht betrokken bij het organiseren van een FIFA 16 competitie die voor NEC supporters
interessant kan zijn. Deze competitie gaat een officieel karakter krijgen. Uiterlijk het nieuwe seizoen
zullen er wedstrijden die in de competitie worden gespeeld ook online of zelfs in stadions worden
gespeeld. Verder is LA via Ericsson bezig met content management platforms voor stadions en willen
we graag in gesprek met Lagardère om te kijken of we diensten kunnen ontwikkelen die toegevoegde
waarde hebben voor supporters en die geld opbrengen voor N.E.C
Actiepunten:
- LA bekijkt de mogelijkheden van een bilateraal tussen RvS en RvC
- De rol van RvC lid effectief inzetten en specifieke dossiers meegeven. Twee focuspunten die
zou om te kijken wat je op bestuurlijk niveau dit kan doen.
- RvC vergadering ieder kwartaal plannen met RvS om elkaars bevindingen te bespreken
- RvS plannen voor de leden over voetbal en financiën: Bart en Leonard geven uitleg.
5.

Invulling (nieuwe) zetels RvS toekomst (RvS deelname wanneer)

De RvS wil een diversiteit aan gesprekspartners / geledingen in de RvS. Een duidelijke beschrijving
over hoe de invulling van de zetels er uit ziet staat in het verslag van de (1e) vergadering op 3
september 2014 nl.: Er is een definitie gevormd van een supportersgroepering: "Georganiseerde
groep, site of vereniging die aantoonbaar, voor langere termijn, een groep NEC-supporters
vertegenwoordigd/representeert en/of voor langere tijd een orgaan is binnen NEC.
Actiepunten:
- N.E.C. en RvS stellen een reglement van toetreding op, voor deelname aan de RvS.
Beschrijvingen die in het verleden gemaakt zijn, worden hierin meegenomen.
6. Invulling supportersavond
De opkomst bij de laatste supportersavond (4 feb jl.) was minimaal.
Actiepunt:
- Invulling supportersavond bespreken, met als doel om de supportersavond meer
toegankelijk te maken.

.

