Notulen vergadering 11-02-2015
Aanwezig:

Wim vd Louw | Ferry Nahon | Derk Haank | Lobke Snippe | Herman Schutte | Karel
Jan Overbeeke | Ronald Ruesink | Geert-Jan Kettelarij
Afwezig met kennisgeving:
Menno Koch | Maarten Hagelstein | Rene Bot
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Opening
Notulen vergadering voorgaande vergadering
Nieuwe Beleidsplan RvC
Nieuwe Directeur
Hoe verder met de AR?
Sluiting

1. Om 19.12 uur opent voorzitter WvdL deze vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Speciale dank voor Ferry voor het beschikbaar stellen van zijn kelder en het verzorgen van
broodjes en soep op dit hongerig tijdstip.
2. De notulen van de vergadering van 14-01-2015 worden goedgekeurd.
WvdL vraag de AR leden hoe de nieuwe mensen worden ontvangen? Tijdens een positieve
discussie komt naar voren dat de gehele AR positief tegenover beide heren Veldhorst en van
Wonderen staan. Er heerst vertrouwen in de nieuwe manier van werken en de
verwachtingen zijn duidelijk. Nu Kaak is terug gehaald en Smeets van MVV lijkt te komen, is
er een begin gemaakt aan een gezonde Dran mentaliteit in de spelersgroep, de basis om ook
het plan te verkopen!
3. Nieuwe beleidsplan rvc
Komende vrijdag is er een brainstorm sessie tussen de verschillende geledingen om het punt
verkoop seizoenkaarten voor te bereiden. Het plan om 1100 nieuwe seizoenkaarten te
verkopen aan voormalig en potentiele seizoenkaarthouders is een belangrijk punt in het hele
Samen Dran plan. Als bovenstaand genotuleerd is het halen van spelers voor komend seizoen
een deel van de basis voor het verhaal naar supporters toe. Met spelers als Sonny Silooy of
Timothy vd Meulen komen we er niet, een discussie over talenten, oud spelers, aflopende
contracten en mogelijke versterkingen volgt – niet genotuleerd.
AR lijkt het een goed plan om (oud)spelers te laten bellen met voormalig
seizoenkaarthouders, strekking moet zijn zonder u redden wij het niet; samen dran voor een
prachtig nieuw seizoen 15/16.
Graafschap-dag op het simonsplein organiseren, met spelers, oud spelers, superboertjes,
jeugdspelers, bus, attracties als penalties schieten op Hidde etc etc. Soort Graafschap-markt
waar je ook meteen je SCC kan bestellen/ verlengen etc.
Amateurclubs trekken, kinderen binden door een soort deal te maken voor nieuwe seizoen
met nu al voordelen als nacompetitie cadeau etc..

De AR wil kortom graag meedenken en WvdL zal dit meenemen naar de vergadering
komende vrijdag. Belangrijk om na vrijdag te evalueren en zaken die dan minstens duidelijk
moet zijn; Wie doet wat om meer seizoenkaarten te verkopen? Rapporteren voor komende
vergadering in maar (AKTIE WvdL)
Idee van de brainstorm sessie eerder met RvC en SV dat het mooi zou zijn als we 1-2
middagen organiseren waar de spelers op het stadion de supporters opwachten die hun SCC
komen ophalen. Ontvangst met applaus, schouderklopjes en SCC uitgereikt worden door Jan
& Jan, fotos met de spelersgroep, social media en hup!
4. Brieven inzake Telstar-combi en VVV
AR is tevreden met het verloop van beide gevallen, goed werk van Maarten en Lobke, prima
resultaat. Club ging in eerste instantie te snel akkoord met voorstellen van driehoek en/of
KNVB, na overleg belang voor supporters duidelijk kunnen maken.
5. Vergader data
De vraag werpt zich op of maandelijks vergaderen wel zin heeft, misschien twee-maandelijks
of zelfs drie-maandelijks meer te bespreken. Mening van de aanwezigen is om de
maandelijkse data te laten staan en bij eventueel gering aantal punten eens een maand over
te slaan maar niet andersom. Wel dient een ieder zich aan de reeds bekende data te
confirmeren om op die manier een zo compleet mogelijke AR te hebben.
6. Rondvraag:
Status van de onderste steen inzake het onderzoek naar de gang van zaken rond het
stadionverbod van Nelis wordt gevraagd. De AR heeft officieel nog geen reactie van de club
mogen ontvangen over deze zaak. Nu blijkt dat een onderzoek geen enkele aanwijzing heeft
gevonden voor belangenverstrengeling, onjuist of met opzet handelen van medewerkers van
de club en ook van andere geruchten rondom dit geheel is geen bewijs gevonden.

De vergadering wordt door WvdL gesloten waarna een aantal AR leden zich naar de Spiegeltent
begeven voor een benefiet avond.
De volgende vergadering, te weten woensdag 11-03-2015 om 20:00 uur staat al gepland.

Actiepunten vergadering 2014:
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. Sturen brief aan DG inzake openstaande vragen (Hagel)
C. Sturen brief aan DG/RvC met SV en Ver inzake uitblijven antwoorden zaak Nelis
(WvdL)

