
	  

	  

Notulen	  vergadering	  13-‐05-‐2015	  

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

Afwezig	  met	  kennisgeving:	   	  
Rene	  Bot	  |	  Derk	  Haank	  |	  Lobke	  Snippe	  |	  	  

Gasten:	  	   Hans	  Veldhorst	  |	  Sjoerd	  Weikamp	  |	  Eugene	  Fierkens	  	  
	  
Agenda:	   1.	   Opening	  

2.	  	   Notulen	  vergadering	  voorgaande	  vergadering	  
3.	   De	  Koepel	  	  
4.	   Begroting	  huidig/	  komend	  seizoen	  
5.	   Seizoenkaarten	  
6.	   Heisa	  rond	  commercieel	  directeur	  
7.	  	   Wat	  verder	  ten	  tafel	  komt	  
	  

	  
1. Voorzitter	  WvdL	  opent	  deze	  vergadering	  op	  tijd	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  welkom.	  

	  
2. De	  notulen	  van	  de	  vorige	  vergadering	  waren	  reeds	  door	  de	  AR	  goedgekeurd.	  

	  	  
3. Voorstel	  “de	  Koepel”	  

WvdL	  vraagt	  aan	  Hans	  Veldhorst	  (HV)	  of	  hij	  bekend	  is	  met	  de	  brief	  zoals	  deze	  door	  LS	  aan	  de	  
club	  is	  gestuurd	  inzake	  de	  mening	  van	  de	  AR	  over	  de	  Koepel.	  HV	  geeft	  aan	  het	  document	  te	  
kennen,	  maar	  zegt	  ook	  dat	  deze	  discussie	  van	  voor	  zijn	  aanstelling	  is.	  
De	  AR	  is	  van	  mening	  dat	  de	  Koepel	  een	  extra	  clubje	  mensen	  is,	  bovenop	  de	  verschillende	  
groepen	  die	  er	  al	  zijn.	  De	  AR	  heeft	  de	  vergaderingen	  met	  club	  en	  elkaar	  vast	  staan,	  data	  zijn	  
gepland.	  AR	  is	  van	  mening	  dat	  de	  vereniging	  en	  de	  supportersvereniging	  daar	  eenvoudig	  bij	  
kunnen	  aansluiten	  om	  op	  die	  manier	  alle	  partijen	  gelijktijdig	  te	  informeren.	  
FN	  vult	  aan	  door	  het	  ontstaan	  van	  de	  AR	  aan	  HV	  en	  Eugene	  Fierkens	  (EF)	  te	  verduidelijken,	  
voorstel	  van	  de	  AR	  om	  bovengenoemde	  ook	  aan	  de	  SV	  en	  Vereniging	  te	  laten	  weten.	  
EF	  en	  HV	  zullen	  het	  intern	  met	  RvC	  en	  DB	  bespreken	  en	  er	  op	  korte	  termijn	  op	  terugkomen.	  
	  

4. Begroting	  huidig	  en	  komend	  seizoen	  
HV	  geeft	  aan	  dat	  de	  begroting	  voor	  komend	  seizoen	  nog	  niet	  rond	  is,	  dit	  komt	  doordat	  de	  
inkomstenkant	  door	  het	  nog	  lopende	  seizoen	  niet	  rond	  is.	  Tekort	  momenteel	  is	  7,5	  ton,	  
worse	  case	  scenario	  volgend	  jaar	  is	  een	  tekort	  van	  3,5	  ton.	  Discussie	  onstaat	  over	  budgetten,	  
spelers,	  selectie	  e.d.	  AR	  is	  content	  met	  de	  handelswijze	  van	  de	  club	  bij	  onderhandeling	  met	  
spelers;	  1x	  aanbieding	  doen,	  speler	  niet	  akkoord?	  Dan	  bedankt	  en	  door,..	  	  
	  	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  

5. Seizoenkaarten	  
Prijsverlaging	  bij	  verkoop	  scc	  voor	  komend	  jaar	  is	  geen	  optie	  aldus	  EF.	  Op	  die	  manier	  komen	  
we	  niet	  van	  de	  tekorten	  af	  en	  zullen	  we	  er	  ook	  niet	  meer	  verkopen	  naar	  verwachting.	  
Plan	  om	  10%	  vroegboekkorting	  te	  gaan	  geven	  en	  de	  Boer	  zoekt	  Buur	  actie	  worden	  met	  
enthousiasme	  door	  de	  AR	  ontvangen.	  Discussie	  over	  de	  duur	  van	  deze	  acties	  en	  de	  wijze	  van	  
communicatie	  onstaat.	  Kans	  om	  meerdere	  keren	  in	  positieve	  zin	  nieuws	  te	  kunnen	  
verspreiden	  lijkt	  de	  AR	  wenselijk.	  Club	  wil	  beide	  acties	  tegelijk	  opstarten.	  
Diverse	  marketing	  ideeen,	  calculaties	  en	  mogelijkheden	  rollen	  over	  tafel	  als	  Sjoerd	  Weikamp	  
(SW)	  aansluit	  bij	  de	  vergadering.	  
Campagne	  met	  de	  foto’s	  en	  filmpjes	  verlopen	  beter	  en	  beter,	  ook	  plannen	  voor	  de	  vervolg	  
actie	  op	  social	  media	  zijn	  geweldig,	  Sjoerd	  licht	  toe	  hoe	  filmpjes	  in	  de	  maak	  zijn	  en	  wat	  er	  
allemaal	  nog	  komen	  gaat.	  	  
	  

6. Heisa	  rond	  commercieel	  directeur	  
De	  media	  reacties	  van	  GLD	  en	  VI	  inzake	  de	  sekte	  op	  de	  vijverberg	  en	  de	  toestand	  rondom	  
vertrek	  van	  van	  Wonderen	  en	  Bakens	  stoort	  HV,	  EF	  en	  SW.	  	  
Aanleiding	  is	  aantal	  bronnen	  en	  oud	  nieuws	  op	  een	  vervelend	  moment	  naar	  buiten	  gebracht,	  
jammer	  maar	  de	  club	  licht	  er	  niet	  wakker	  van	  aldus	  HV.	  MH	  vindt	  dit	  een	  erg	  makkelijke	  
opmerking	  en	  geeft	  aan	  dat	  de	  club	  blijkbaar	  wel	  aanleiding	  geeft	  tot	  dit	  soort	  berichtgeving.	  
SW	  licht	  toe;	  er	  klopt	  steeds	  meer	  bij	  onze	  club.	  Er	  is	  veel	  positief	  nieuws,	  maar	  dat	  hoor	  je	  
niet,	  zo	  werkt	  dat	  blijkbaar.	  Technisch	  verloopt	  het	  top!	  Financieel	  gaan	  we	  beter	  en	  bij	  
nacompetitie	  met	  klantenbinding	  misschien	  zelf	  zonder	  tekort	  eindigend?	  	  
Discussie	  over	  heden	  en	  verleden,	  geruchten	  over	  Hofstede,	  Bakens,	  Dam	  e.d.	  volgt,	  het	  
vertrek	  van	  Van	  Wonderen	  wordt	  door	  EF	  en	  HV	  nader	  toegelicht.	  Het	  verhaal	  van	  de	  club	  en	  
verhaal	  van	  Van	  Wonderen	  lijkt	  niet	  op	  elkaar,	  HV	  zegt	  dat	  de	  hele	  situatie	  deels	  niet	  handig	  
is	  verlopen,	  er	  was	  een	  verschil	  in	  visie	  en	  dat	  is	  een	  reden	  tot	  discussie,	  maar	  vertrekken?	  
Dat	  past	  niet	  bij	  onze	  club	  aldus	  SW.	  
Discussie	  over	  de	  verschillen	  in	  de	  verhalen	  van	  club	  en	  van	  Wonderen	  volgt,	  AR	  is	  van	  
mening	  dat	  er	  een	  vreemde	  smaak	  blijft,	  maar	  we	  ook	  verder	  moeten.	  EF	  geeft	  aan	  dat	  er	  
flink	  aan	  de	  toekomst	  gewerkt	  word	  en	  er	  ook	  al	  gesprekken	  gaande	  zijn.	  Verder	  kan	  men	  
momenteel	  nog	  niets	  (toe)zeggen.	  
Hoezo	  is	  Matthijs	  Dam	  Financieel	  Directeur	  geworden	  vraagt	  AR	  zich	  af,	  EF	  geeft	  aan	  dat	  van	  
Wonderen	  beslist	  commercieel	  directeur	  wilde	  worden,	  dat	  betekende	  dat	  er	  een	  tweede	  
directielid	  bij	  moest	  komen.	  Op	  papier	  veranderd	  er	  verder	  niets,	  maar	  het	  is	  wel	  practisch	  
want	  Matthijs	  kan	  nu	  ook	  beter	  op	  administratief	  gebied	  uit	  de	  voeten.	  Tekenbevoegdheid	  
bij	  afwezigheid	  van	  van	  Wonderen	  etc.	  	  
MK	  vult	  aan	  dat	  het	  een	  verklaarbare	  en	  logische	  zet	  is	  geweest,	  maar	  nu	  is	  Matthijs	  de	  enige	  
directeur.	  Wordt	  hij	  daarom	  terug	  gezet	  naar	  manager?	  Antwoord	  is	  nee,	  de	  situatie	  blijft	  zo,	  
commerciele	  nieuwe	  man/vrouw	  wordt	  geen	  directeur	  meer.	  

	  

	  



	  

	  

	  

7. Wat	  verder	  ten	  tafel	  komt	  
Ook	  bij	  de	  BC	  komen	  aanpassingen	  in	  het	  commerciele	  beleid;	  prijzen	  worden	  anders,	  er	  
komt	  een	  limiet	  op	  losse	  kaarten	  en	  veranderingen	  in	  de	  structuur	  van	  de	  Happy	  Hours.	  KJO	  
vult	  aan	  dat	  hij	  als	  voormalige	  hotelschool	  student	  ook	  veel	  opmerkingen	  heeft	  over	  de	  
manier	  van	  horeca	  bedrijven	  tijdens	  wedstrijden	  en	  happy	  hours.	  Personele	  bezetting,	  
opstelling	  en	  creativiteit,	  tafelschikking	  etc.	  Vele	  verbeterpunten	  mogelijk.	  HV	  stelt	  voor	  dit	  
door	  te	  geven.	  
	  
Herman	  Schutte	  (HS)	  wil	  nog	  wel	  even	  kwijt	  dat	  er	  teveel	  gepraat	  word	  binnen	  deze	  club,	  er	  
wordt	  alleen	  maar	  achteruit	  gekeken	  en	  men	  haalt	  (allemaal,	  supporters,	  club,	  rvc,	  BC)	  
steeds	  weer	  ouwe	  koeien	  uit	  de	  sloot.	  Ook	  stelt	  hij	  dat	  er	  door	  de	  media	  slim	  wordt	  
gesproken	  met	  verschillende	  mensen	  binnen	  de	  club	  en	  er	  bij	  verschillen	  meteen	  weer	  een	  
smeuig	  verhaal	  ontstaat.	  Beter	  zou	  zijn	  1x	  contactpersoon	  voor	  de	  pers.	  
Wederom	  een	  flinke	  discussie	  over	  zaken	  die	  achter	  de	  schermen	  hadden	  moeten	  blijven	  
maar	  via	  geruchten	  en	  wandelgangen	  toch	  weer	  bij	  de	  media	  komen	  …	  	  
SW	  vraagt	  wat	  de	  AR	  hier	  van	  vindt?	  Wat	  zouden	  wij	  doen	  met	  de	  hele	  berichtgeving	  rond	  
van	  Wonderen	  bijvoorbeeld?	  	  
AR	  is	  unaniem;	  belang	  van	  de	  club	  gaat	  boven	  alles;	  eerlijk	  naar	  buiten	  toe,	  ook	  als	  dit	  
individuele	  betrokken	  zou	  kunnen	  beschadigen.	  Club	  is	  vaak	  teveel	  bezig	  geweest	  om	  
betrokken	  partijen	  te	  beschermen,	  maar	  waarom?	  
MH	  vraagt	  wie	  de	  nieuwe	  Henk	  Zweers	  worden	  zal,	  keuze	  komt	  vanuit	  de	  RvC	  stelt	  EF,	  uit	  
midden	  van	  de	  RvC	  zal	  een	  nieuwe	  voorzitter	  worden	  gekozen.	  AR	  is	  van	  mening	  dat	  de	  
nieuwe	  voorzitter	  een	  boegbeeld	  moet	  zijn,	  op	  de	  voorgrond	  het	  liefst;	  een	  lintjesknip	  
functie	  is	  het	  zeker	  niet	  aldus	  SW.	  
	  
HS	  vraagt	  wat	  er	  met	  trainingscomplex	  gaat	  gebeuren,	  HV	  stelt	  dat	  hier	  later	  meer	  
duidelijkheid	  over	  zal	  komen,	  meer	  kan	  hij	  nu	  niet	  zeggen.	  
	  
EF	  wil	  graag	  kwijt	  dat	  hij	  deze	  positief	  ingestoken	  discussie	  als	  prettig	  heeft	  ervaren,	  veel	  
betrokkenheid	  van	  de	  AR	  leden	  met	  allen	  hetzelfde	  doel;	  samen	  dran!	  
	  
SW	  vraagt	  zich	  af	  of	  de	  motivatie	  bij	  de	  verschillende	  AR	  leden	  weer	  terug	  is,	  aangezien	  er	  
enkele	  maanden	  geleden	  is	  aangegeven	  dat	  de	  AR	  zich	  geen	  raad	  wist	  met	  de	  situaties	  en	  
zich	  afvroeg	  of	  zij	  nog	  verder	  wilden.	  FN	  geeft	  aan	  dat	  wij	  ondanks	  vele	  pogingen	  werden	  
gefrustreerd	  door	  het	  niet	  antwoorden	  op	  vragen,	  het	  tegen	  werken	  van	  initiatieven	  en	  ook	  
beslissingen	  werden	  genomen	  zonder	  dat	  er	  ook	  maar	  iets	  van	  bekend	  was	  bij	  de	  AR.	  	  
Wat	  is	  eigenlijk	  jullie	  doel?	  Vraagt	  SW	  aan	  de	  AR,	  een	  discussie	  volgt	  over	  onze	  structuur,	  
belangen	  van	  de	  club,	  gezamenlijke	  doelen	  etc,	  afgesproken	  hier	  een	  concrete	  draai	  aan	  te	  
geven.	  	  
	  
	  



	  

	  

De	  vergadering	  wordt	  door	  WvdL	  gesloten	  met	  dankwoord	  voor	  EF,	  HV	  en	  SW	  voor	  hun	  
aanwezigheid	  en	  open	  communicatie.	  	  
De	  volgende	  vergadering,	  te	  weten	  woensdag	  10-‐06-‐2015	  om	  20:00	  uur	  is	  de	  laatste	  voor	  de	  
zomer.	  Nieuwe	  vergaderschema	  dient	  dan	  ook	  te	  worden	  bepaald.	  

	  
	  
Actiepunten	  volgende	  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. Concreet	  maken	  doelstelling	  Anhangers	  Raod	  2015-‐2016	  
C. Bestuderen	  begroting	  nieuwe	  seizoen	  (HV	  zorgt	  dat	  we	  deze	  voor	  vergadering	  

hebben)	  	  
D. Antwoorden	  op	  brief	  aan	  DG/RvC	  met	  SV	  en	  Ver	  inzake	  uitblijven	  antwoorden	  zaak	  

Nelis	  (WvdL)	  ??	  
	  
	  

	  

	  

	  


