
 

 

Notulen vergadering 14-01-2015 

Aanwezig:  Wim vd Louw | Ferry Nahon | Menno Koch | Lobke Snippe | Maarten Hagelstein | 
Karel Jan Overbeeke | Ronald Ruesink   

Afwezig met kennisgeving:  
Menno Koch | Derk Haank | Herman Schutte | Geert-Jan Kettelarij 

Gasten:  - 
 
Agenda: 1. Opening 

2.  Notulen vergadering voorgaande vergadering 

3. Nieuwe Beleidsplan RvC  

4. Nieuwe Directeur 

5. Hoe verder met de AR? 

6.  Sluiting 

 
1. Om 20.10 opent voorzitter WvdL deze vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. De notulen van de vergadering van 28-07-2014 worden goedgekeurd. 

  

3. Nieuwe beleidsplan rvc 

Degenen die kennis hebben kunnen nemen van het nieuwe beleidsplan van de raad van 

commissarissen van de graafschap zijn enthousiast over het nieuwe elan dat eruit 

spreekt. Er is enige reserve omdat het plan ambitieus is. De verkoop van 1100 nieuwe 

seizoenkaarten is hoog gegrepen en er zijn twijfels over de haalbaarheid van de 

begroting.  

Ergernis is er ook. Over de manier waarop de anhangersraod is betrokken bij de 

presentatie, enkele leden hebben het gevoel dat de raod overbodig is. De communicatie 

rond het plan is slordig.  

Echter, het positieve gevoel heeft de overhand.  Met name Menno en ook Maarten en 

Wim zeggen het gevoel te hebben weer op het juiste spoor te zitten.  

Wim zal inbrengen bij publieksacties, bedoeld om extra seizoenskaarten te verkopen, dat 

de club gespreide betaling mogelijk maakt. Dat zal wellicht extra seizoenkaarthouders 

kunnen  aantrekken. 

Wim zal er bij Sjoerd en Eugene op aandringen dat er voor Maarten, Ferry, Karel-Jan, 

Derk en René nog een extra presentatie van het beleidsplan wordt gehouden. 

 

4. Aanstelling nieuwe directeur 

Lobke, Herman, Menno en Ronald waren vrijdagavond  volkomen verrast toen aan het eind 

van de presentatie van het Beleidsplan ineens de naam van de nieuwe ad interim directeur 

werd gepresenteerd. Toen dat gebeurde, werd hun ook op het hart gedrukt de naam niet 

naar buiten te brengen.  Dat hebben ze dan ook niet gedaan, waarvoor begrip. Hans 

Veldhorst is voor vrijwel iedereen een onbeschreven blad.  

Wim zal hem voor de volgende vergadering uitnodigen.  



 

5. Hoe nu verder met de anhangersraod? 

Zoals al bij punt 1 is gememoreerd, hebben enkele leden van de raod dank zij het nieuwe 

beleidsplan weer het gevoel dat de raod ergens toe dient, of beter gezegd: weer ergens toe 

kan dienen. 

Wim moet van Ferry beloven dat hij zo veel als mogelijk is ook andere leden van de raod 

betrekt bij besluiten  cq als hij mededelingen krijgt van de directie of rvc. Wim betuigt spijt 

over de manier waarop hij akkoord is gegaan met de afzegging van de vergadering op 23 

december door Dick Chargois. Wim heeft dat niet goed gedaan, erkent hij zelf. Het zal niet 

meer gebeuren, hij zal  vaker ruggenspraak houden.  

 

De koepel 

Ferry en Wim hebben op 6 januari  een bijeenkomst bijgewoond over wat inmiddels De 

Koepel genoemd wordt. Een verslag van die bijeenkomst van de hand van Matthijs Dam is 

bijgevoegd. 

 

 

6. Rondvraag: 

Maarten krijg kamerbrede bewondering voor zijn voortvarende plan om te bewerkstelligen 
dat de autoriteiten te Velsen hun gebod op de verplichte buscombi intrekken. Dergelijke 
acties zijn goed, én voor de supporters en het imago van de club. 

 

De vergadering wordt door WvdL gesloten.  

De volgende vergadering, te weten woensdag 11-02-2015 om 20:00 uur stond al gepland. 

 

 

Actiepunten vorige vergadering: 

A. Idee van SW (28-07-2014) om de verschillende leden ook verschillende taken/ 

vakgebieden toe te wijzen waardoor er snel en doeltreffend kan worden 

ingesprongen op ontwikkelingen. Indien nodig kan AR lid dat betreffend vakgebied 

behandeld meteen reageren en er hoeft dan niet met  11 man te worden overlegd.  

B. Aanpassen profiel Supporterscommunicator (Lobke) 

C. Sturen brief aan DG inzake openstaande vragen (Hagel) 

D. Sturen brief aan DG/RvC met SV en Ver inzake uitblijven antwoorden zaak Nelis 

(WvdL)  

 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE:  

Verslag bijeenkomst “De Koepel” De Graafschap 

6 januari 2015 

 

Aanvang: 17.15 uur 

Aanwezig: Dick Chargois (DC), Matthijs Dam (MD), Hans Boesberg (HB), Anton van der Kamp (AK), Ferry 

Nahon (FN), Wim van de Louw (WL), Roel Cornelissen (RC), Ben Roelofs (BR). 

DC opent de bijeenkomst en heet allen welkom. Er volgt een korte toelichting over het ontstaan van deze 

bijeenkomst en het voornemen van het oprichten van een zogenaamde Koepel. 

Voornaamste doel van de Koepel is het kanaliseren en realiseren van eenduidige communicatie richting alle 

belanghebbenden van De Graafschap. Tevens de behoefte om communicatie over en weer te laten verlopen 

(zenden en ontvangen), dus van DB (Dagelijks Bestuur) naar geledingen en met name ook vanuit de geledingen 

naar het DB. Indien nodig kan het DB dit doorgeleiden naar de RvC of anderen. Alle officiële/erkende 

geledingen zijn uitgenodigd om zitting te gaan nemen in de Koepel. 

HB, RC en WL geven allen aan zeer positief te zijn over het genomen initiatief. Zij onderstrepen het belang van 

eenduidige communicatie.  

FN merkt op dat het praktisch lastig kan worden, gezien de verschillende belangen en rechten van alle 

geledingen. Binnen de Koepel kun je over bepaalde zaken geen beslissingen nemen omdat een van de 

geledingen, gezien hun specifieke recht, terug moet naar de achterban. 

WL geeft dit aan met een praktisch voorbeeld. Hoe zal de Anhangersraod om moeten gaan met hun 

adviesrecht bij beleidsbepalende zaken. Dit zou wellicht eerst teruggekoppeld moeten worden met de overige 

leden van de Raod. 

Aansluitend vraagt AK wat de waarde is van de beslissingen binnen de Koepel. Indien er een beslissing wordt 

genomen, is deze dan leidend? 

DC antwoordt dat het voornaamste doel van de Koepel is om eenduidig te communiceren. Eenieder hetzelfde 

verhaal. Daarnaast wordt elke geleding binnen de Koepel gelijk behandeld. Indien er adviezen zijn worden deze 

in behandeling genomen (ongeacht van welke geleding). Indien een beslissing genomen wordt, dan dienen we 

eerst te toetsen of een van de geledingen terug moet naar de achterban. 

Gezamenlijk wordt geconcludeerd dat de Koepel zeer nuttig is om krachten te bundelen.  

In beginsel behoudt elke geleding haar rechten. De Koepel kan een eerste advies geven waarmee een geleding 

naar haar achterban terug kan. Zo wordt direct bij verschillende geledingen draagvlak gecreëerd. De club kan 

de Koepel tevens gebruiken om vraagstukken te toetsen. 

AK benadrukt het belang om in de Koepel samen te werken, mede gezien de belangrijke toekomstige besluiten 

welke er aan komen. 

AK, RC en FN geven allen aan het erg jammer te vinden dat de Business Club niet wil aansluiten in de Koepel. 

Juist nu is een mooi moment om krachten te bundelen. 



 

FN stelt voor concreet te starten met de Koepel. Kijken hoe het werkt en na een aantal keer, indien positief, 

proberen te werken naar een vorm waarin alle geledingen worden samengevoegd. 

Gezamenlijk wordt vastgesteld om te starten met de Koepel. Op de agenda komen in ieder geval de punten: 

1.    Voortgang plan “Samen D’RAN” 

2.    Begroting (jaarlijks) 

3.    Adviezen 

Vervolgens vertelt DC kort de planning voor de verdere uitrol van het plan. Naar aanleiding hiervan ontstaat 

wat discussie. 

Kern van de discussie is dat de geledingen pas deze week het plan hebben gezien (een deel pas a.s. vrijdag). Zij 

hebben niet het gevoel inhoudelijk te kunnen oordelen/discussiëren. Het gevoel bestaat nu dat het plan wordt 

opgelegd. Unaniem wordt aangegeven dat geen van de geledingen een “akkoord” heeft gegeven op het plan. 

Degenen die het plan hebben gezien zijn enthousiast, maar ze kunnen zeker niet namens de geleding praten of 

ze al dan niet het plan volledig steunen.  

DC rondt de vergadering af om direct naar Henk Zweers te kunnen lopen om bovenstaande boodschap over te 

brengen. Zo kan worden voorkomen dat Henk Zweers in zijn speech aankondigt dat het plan volgende week al 

in de publiciteit zal komen. 

MD zal nog een samenvatting maken van de formele bevoegdheden per geleding. Zo weten we van elkaar 

m.b.t. welke zaken overleg met de achterban noodzakelijk is. 

 

Om 18.30 uur wordt de vergadering gesloten. 

 


