Notulen Raad van Supportersgeledingen - woensdag 12 april
Seizoenkaartcampagne EnergieFlex
De huidige situatie rond het shirt-/hoofdsponsorschap is toegelicht. N.E.C. is als club
simpelweg gebaat wanneer supporters overstappen naar aan N.E.C. verbonden partners,
zoals EnergieFlex. In samenwerking met EnergieFlex is nu ook een seizoenkaartcampagne
in het leven geroepen, die naast de reguliere campagne loopt. Wanneer iemand overstapt
naar EnergieFlex betaalt hij of zij slechts €77,- (afhankelijk van plek in het stadion) voor
zijn of haar seizoenkaart.
Reactie RvS: Leuk idee, maar feit blijft dat een partij vertrouwen moet winnen onder
supporters. Dat gebeurt aanvankelijk met goodwill-acties zoals rond afgelopen Kerst.
Daarnaast: het idee is nog altijd dat overstappen naar een nieuwe energieleverancier niet
zo gemakkelijk is als wordt gesuggereerd.
Idee: wanneer supporters overstappen naar zakelijke partners van N.E.C., dan kunnen zij
punten krijgen die later weer in te leveren zijn bij de aanschaf van een seizoenkaart. Op
deze manier spaart men voor een zo goedkoop mogelijke seizoenkaart. N.E.C. onderzoekt
de mogelijkheden naar een loyaliteitssysteem en zal dit daarin zeker meenemen.
Interview Danny Hoekman
Mededeling dat Danny Hoekman en N.E.C. uit elkaar zijn gegaan. N.E.C. keurt de aanpak, het
moment en de inhoud in het interview in Voetbal International ten strengste af. In een
lastige fase als waarin we zitten, kan de club deze consternatie niet gebruiken. De groep
heeft collectieve steun nodig.
Stadion
N.E.C. is nog altijd in afwachting van terugkoop van het stadion. N.E.C. is er in hoofdlijnen
uit hoe het eruit zo moeten komen zien. Meer informatie volgt zodra deze er is.
Gesprek directie Ajax
De directie van N.E.C. heeft voorafgaand aan het duel met Ajax van 8 april jongstleden
uitvoerig gesproken over de klachten die het heeft ontvangen naar aanleiding van het
bezoek aan de wedstrijd Ajax - N.E.C. eerder dit seizoen. Vooral op het beveiligingsbedrijf
bleken veel aanmerkingen. Algemeen directeur Bart van Ingen zal bij een volgende keer in
het bezoekersvak plaatsnemen om het te ervaren en heeft daarnaast Edwin van der Sar
verzocht of hij dit wel eens doet. Van der Sar heeft aangegeven hierop actie te gaan
ondernemen.
Competitiemodel
De traditionele top-drie van Nederland wil naar een competitieopzet van 16 teams. Voor
clubs als N.E.C. kan dit enorme gevolgen hebben, N.E.C. is dan ook streng tegen, met nog
vier anderen. Ook het supporterscollectief is unaniem tegen, wat ook een grote waarde
heeft. Algemeen directeur Bart van Ingen brengt de RvS persoonlijk op de hoogte van deze
discussie.

Seizoenkaartcampagne
Start aanvankelijk op maandag 24 april. Prijzen zijn met €2,- verhoogd, er zal restitutie
plaatsvinden bij eventuele degradatie. De RvS adviseert de verlengingsperiode te verlengen
tot 6 weken, zodat supporters na 28 mei, de eventuele laatste speeldag, kunnen beslissen.
N.E.C. neemt dit mee en zal de seizoenkaartcampagne voor huidige seizoenkaarthouders
plaats laten vinden van 1 tot en met 31 mei.
Pilot horeca A/Z/X
Na Excelsior-thuis zal er een evaluatie plaatsvinden. Vanuit supporters veel klachten
ontvangen over pilot, dus verwachting dat N.E.C. hiermee niet doorgaat.
Herdenking
Vorige vergadering besproken en gaat voor even in de ijskast. Zal mee worden genomen in
de plannen voor de (ver)bouw van het stadion.
Opkomsttune
Is uitgezet.
Rookbeleid
Is uitgezet.
Ongenummerd zitten
N.E.C. heeft met de HKN gesproken en zal het vooralsnog laten zoals het is.
Cultuurmanifest
Nog steeds het doel om dit in april af te ronden. Bedoeling om na Pasen elkaar stukken rond
te delen en te bespreken. Er zijn goede stappen gemaakt, die er uiteindelijk toe moeten
leiden dat het manifest wordt gedragen door de club. Wordt vervolgd.
Politie-inzet
Zowel de supporters als organisatie van N.E.C. is erg geschrokken van de politie-inzet
rondom de laatste training voor de afgelopen derby. N.E.C. zal de resultaten, die uit het
gesprek op bestuurlijk niveau komen, delen.
Balkenshirt
Tijdens de vorige vergadering besproken; wapen van de stad zal terugkomen in het shirt.
Uitshirt
Voor het komende seizoen zal dit een shirt uit de catalogus zijn, bekendmaking vindt plaats
na de laatste wedstrijd van het seizoen. Volgend jaar heeft N.E.C. het ontwerp in eigen hand.
Evaluatie RvS
Tijdens de laatste vergadering van het seizoen zal de inzet van de RvS geëvalueerd worden.
N.E.C. zal een opzet maken en deelt dit met de RvS.

