Verslag vergadering

Aan
Leden Raad van Supportersgeledingen
Woensdag 14 oktober 2015 19.00 – 21.00 uur
Aanwezig:
René Bleumink, Hans Vossenberg, Jeroen Rengers, Gijs Mast, Geron Derksen, Bart van Ingen, Chantal Peters, Hilde
Boerstal en Tim van der Cruijsen
1. Opening & mededelingen
Chantal opent de vergadering. Chantal vertelt kort over de nieuwe structuur binnen team Supporters. Coördinator van
Team Supporters is vanaf heden Chantal Peters tevens is er uitleg gegeven over welke werkzaamheden onder wie
vallen. Tim van der Cruijsen, nieuwe projectmedewerker Team Supporters, stelt zich voor.
2. Overlegstructuur
Zie Memo
3. Balkenshirt
Het balkenshirt blijft een terugkerend onderwerp. Zoals besproken tijdens de supportersavond dient er via/middels de
RVS een plan ingediend te worden om draagvlak te onderzoeken onder de supporters. Belangrijk is om de juiste
procedure te blijven hanteren. N.E.C. staat open voor de ideeën vanuit de RVS.
Actiepunt: De RvS gaat een procedure/plan ontwikkelen hiervoor.
4. ANAC
De RVS deelt zijn onvrede betreffende het ongeoorloofd gebruik maken van privégegevens door de ANAC. Gegevens
van supporters mogen nooit verstrekt worden aan derden/sponsoren. Voor eventuele verzoeken in de toekomst, zal dit
ten alle tijden voorbesproken worden met de RVS, welke vervolgens hier wel of geen toestemming voor geven.
Actiepunt: NEC onderzoekt wat er gebeurd is, en zal hierop terugkomen bij de RVS.
5. Statuten
Vanuit de RVS is er vraag over wat de inbreng kan zijn van supporters bij het opstellen van de statuten. In een volgend
RvS wordt hier inhoudelijk verder op ingegaan.
6. Herdenkingsmonument
Er leeft vanuit het RVS de behoefte om een herdenkingsmonument/ plek te creëren tbv nabestaanden van overleden
supporters. Bij dit monument dient er rekening gehouden te worden dat iedere N.E.C. supporter hier zich mee kan
identificeren.
Actiepunt: NEC zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit beeld te bewerkstelligen.
7. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Volgende RvS vergadering staat gepland op woensdag 2 december, locatie volgt.
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