
	  

	  

Notulen	  vergadering	  10-‐06-‐2015	  

Aanwezig:	  	   Wim	  vd	  Louw	  |	  Ferry	  Nahon	  |	  Maarten	  Hagelstein	  |	  Karel	  Jan	  Overbeeke	  |	  Ronald	  
Ruesink	  	  |	  Geert-‐Jan	  Kettelarij	  

Afwezig	  met	  kennisgeving:	   	  
Rene	  Bot	  |	  Derk	  Haank	  |	  Lobke	  Snippe	  |	  Menno	  Koch	  |	  Herman	  Schutte	  |	  	  

Gasten:	  	   -‐	  	  
	  
Agenda:	   1.	   Opening	  

2.	  	   Notulen	  vergadering	  voorgaande	  vergadering	  
3.	   Actiepunten	  	  
4.	   Voorstel	  vergaderdata	  nieuwe	  seizoen	  
5.	   Klacht	  sponsor	  (ingekomen	  stuk)	  
6.	   Doel	  AR	  voor	  komend	  seizoen	  
7.	  	   Wat	  verder	  ten	  tafel	  komt	  

	  
1. Voorzitter	  WvdL	  opent	  deze	  vergadering	  om	  20.15	  uur	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  welkom.	  

Een	  speciaal	  woord	  van	  dank	  gaat	  uit	  naar	  de	  organisatie	  van	  het	  voetbal	  toernooi	  op	  de	  
Vijverberg	  waar	  20	  teams	  het	  tegen	  elkaar	  opnamen,	  waaronder	  de	  AR,	  de	  SV	  en	  de	  
Vereniging.	  Een	  geweldig	  leuke	  dag	  met	  zoals	  gezegd	  een	  perfecte	  organisatie.	  
Ook	  de	  huldiging	  na	  afloop	  van	  Volendam	  uit	  was	  professioneel	  georganiseerd,	  snel	  
schakelen	  van	  diverse	  partijen	  heeft	  deze	  mooie	  en	  belangrijke	  dag	  een	  geweldige	  glans	  
gegeven.	  	  
MH	  wil	  opmerken	  dat	  gezien	  de	  promotie	  het	  agendapunt	  supporters	  coördinator	  wel	  weer	  
op	  de	  rol	  mag	  worden	  gezet.	  Een	  discussie	  over	  dit	  thema,	  de	  combiregelingen	  en	  omgang	  
met	  diverse	  supporterszaken	  volgt.	  De	  AR	  heeft	  in	  het	  verleden	  een	  kandidaat	  aangedragen	  
en	  (WvdL)	  zal	  in	  een	  brief	  aan	  de	  club	  nogmaals	  aandringen	  op	  het	  feit	  dat	  wij	  deze	  functie	  
en	  kandidaat	  van	  wezenlijk	  belang	  achten.	  
	  

2. De	  notulen	  van	  de	  vorige	  vergadering	  zijn	  hierbij	  goedgekeurd.	  
	  	  

3. Actiepunten:	  
A.	  Idee	  van	  SW	  (28-‐07-‐2014)	  om	  de	  verschillende	  leden	  ook	  verschillende	  taken/	  
vakgebieden	  toe	  te	  wijzen	  wordt	  door	  de	  AR	  enthousiast	  ontvangen.	  Afgesproken	  is	  om	  in	  
eerste	  instantie	  de	  AR	  in	  twee	  groepen	  te	  delen,	  enerzijds	  om	  de	  supporters	  gerelateerde	  
punten	  te	  behandelen	  en	  anderzijds	  om	  de	  sponsor	  gerelateerde	  zaken	  te	  behandelen.	  Beide	  
groepen	  zullen	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  een	  opzetje	  maken	  voor	  de	  toekomst.	  
B.	  Concreet	  maken	  doelstelling	  Anhangersraod	  2015-‐2016:	  Afgelopen	  jaren	  zijn	  wij	  vooral	  
bezig	  geweest	  om	  ons	  druk	  te	  maken	  over	  zaken	  die	  in	  en	  rond	  de	  club	  gebeurden.	  
Afgesproken	  om	  als	  doelstelling	  te	  nemen	  dat	  wij	  vanuit	  actiepunt	  A	  ook	  meer	  pro	  actieve	  
ideeën,	  plannen	  en	  initiatieven	  gaan	  ontplooien	  om	  op	  die	  manier	  ook	  de	  club	  te	  stimuleren	  
ons	  pro	  actief	  te	  benaderen	  en	  niet	  reactief.	  	  
	  



	  

	  
C.	  Begroting	  zou	  voor	  deze	  vergadering	  bij	  de	  AR	  bekend	  zijn,	  echter	  tot	  op	  heden	  hebben	  wij	  
deze	  niet	  ter	  goedkeuring	  ontvangen.	  
D.	  Antwoorden	  op	  de	  brief	  inzake	  Nelis	  –	  (WvdL)	  de	  AR	  zal	  opnieuw	  dit	  punt	  aankaarten.	  
	  

4. Voorstel	  vergaderdata:	  Voorstel	  voor	  de	  woensdagen	  zoals	  ook	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  
ingepland	  is	  verworpen.	  Vraag	  aan	  de	  AR	  leden	  of	  de	  laatste	  maandag	  of	  dinsdag	  van	  elke	  
maand	  ook	  een	  optie	  is.	  Secretaris	  zal	  dit	  inventariseren	  en	  nieuwe	  planning	  communiceren	  
(GJK)	  
	  

5. Klacht	  sponsor.	  Per	  email	  is	  er	  een	  klacht	  van	  een	  sponsor	  bij	  de	  AR	  binnengekomen,	  welke	  
door	  LS	  aan	  de	  overige	  leden	  is	  verzonden.	  FN	  geeft	  aan	  dat	  dit	  een	  interessante	  case	  is,	  
echter	  dit	  soort	  problemen	  bij	  het	  BC	  bestuur	  hoort	  te	  liggen	  en	  niet	  bij	  de	  AR,	  wij	  zijn	  
immers	  geen	  consumentenbond.	  FN	  zal	  de	  klacht	  aan	  het	  BC	  bestuur	  doorzetten	  met	  het	  
verzoek	  ook	  de	  AR	  van	  de	  uitkomsten	  op	  de	  hoogte	  te	  houden.	  
	  

6. Doel	  AR;	  zoals	  in	  actiepunt	  B.	  al	  aangegeven;	  De	  afgelopen	  jaren	  zijn	  wij	  vooral	  bezig	  geweest	  
om	  ons	  druk	  te	  maken	  over	  zaken	  die	  in	  en	  rond	  de	  club	  gebeurden.	  Afgesproken	  om	  als	  
doelstelling	  te	  nemen	  dat	  wij	  vanuit	  actiepunt	  A.	  ook	  meer	  pro	  actieve	  ideeën,	  plannen	  en	  
initiatieven	  gaan	  ontplooien	  om	  op	  die	  manier	  ook	  de	  club	  te	  stimuleren	  ons	  pro	  actief	  te	  
benaderen	  en	  niet	  reactief.	  
Wel	  wil	  RR	  benadrukken	  dat	  we	  bij	  belangrijke	  zaken	  betrokken	  zouden	  moeten	  worden,	  
echter	  de	  begroting	  hebben	  we	  niet	  gezien,	  de	  nieuwe	  marketing	  directeur	  wisten	  wij	  niet,	  
de	  functie	  verandering	  van	  Matthijs	  Dam	  was	  ons	  niet	  bekend	  en	  de	  aanstelling	  en	  ontslag	  
van	  van	  Wonderen	  is	  ook	  op	  geen	  enkel	  moment	  met	  de	  AR	  besproken.	  Een	  kwalijke	  zaak	  
welke	  wij	  moeten	  zien	  te	  beïnvloeden	  door	  onze	  doelstelling	  en	  taakverdeling.	  	  
Sparren	  met	  RvC	  en	  club	  over	  diverse	  zaken	  voordat	  deze	  werkelijk	  voorkomen.	  Dat	  zou	  een	  
goede	  zaak	  zijn.	  	  Of	  het	  nu	  ticketing,	  sponsoring,	  marketing	  of	  combiregelingen	  betreft,	  
overal	  kunnen	  wij	  wel	  punten	  uitwerken	  die	  wij	  graag	  (ook)	  zien	  gebeuren.	  
	  

7. Wat	  verder	  ten	  tafel	  komt:	  
Staanvakken	  –	  WvdL	  heeft	  van	  diverse	  kanten	  vernomen	  dat	  er	  interesse	  bestaat	  voor	  meer	  
sta	  plaatsen	  in	  het	  stadion.	  AR	  is	  van	  mening	  dat	  we	  eerst	  moeten	  kijken	  hoe	  dit	  seizoen	  
verloopt	  en	  n.a.v.	  daarvan	  kunnen	  kijken	  of	  dit	  haalbaar	  is.	  Er	  kunnen	  dan	  meer	  mensen	  in	  
het	  stadion	  (=meer	  inkomsten)	  en	  ook	  de	  hele	  look&feel	  van	  de	  spinnekop	  zal	  dan	  anders	  
zijn.	  
De	  BC	  leden	  in	  de	  AR	  willen	  onderzoeken	  of	  zij	  meer	  kunnen	  rouleren	  en	  zo	  niet	  meerdere	  
jaren	  deze	  verplichtingen	  hebben.	  Overige	  leden	  begrijpen	  de	  drukke	  schema’s,	  maar	  geven	  
ook	  aan	  dat	  er	  verkiezingen	  dienen	  te	  zijn,	  tenzij	  er	  natuurlijk	  slechts	  enkele	  kandidaten	  zijn.	  
FN/	  RR	  en	  KJO	  gaan	  dit	  bespreken	  en	  eventueel	  de	  BC	  leden	  informeren	  op	  zoek	  naar	  
kandidaten	  voor	  de	  AR.	  	  
Henk	  Zweers	  is	  afgetreden,	  of	  treedt	  binnenkort	  af.	  Wie	  zal	  dan	  de	  nieuwe	  voorzitter	  van	  de	  
RvC	  worden?	  Een	  discussie	  over	  de	  verschillende	  RvC	  leden	  volgt	  en	  unaniem	  zijn	  de	  
aanwezige	  AR	  leden	  van	  mening	  dat	  Sjoerd	  Wijkamp	  de	  perfecte	  man	  is	  voor	  deze	  job.	  	  
	  



	  

	  
	  
Een	  boegbeeld,	  gedragen	  door	  alle	  geledingen,	  kan	  goed	  met	  de	  pers	  overweg,	  weet	  zich	  uit	  
te	  drukken	  en	  is	  de	  belichaming	  van	  het	  DRAN	  gevoel.	  Een	  jonge	  voorzitter	  van	  een	  RvC	  die	  
van	  de	  harde	  kern	  (spinnekop)	  op	  de	  hoofdtribune	  is	  gekomen,	  een	  cult	  status	  in	  wording	  
met	  een	  uitgebreide	  toekomst!	  AR	  is	  van	  mening	  dat	  deze	  functie,	  mits	  juist	  gefaciliteerd	  
zelfs	  meer	  rendement	  en	  minder	  druk	  voor	  Sjoerd	  betekenen	  zal.	  	  
Hagel	  wil	  met	  andere	  AR	  leden	  een	  feest	  opzetten	  rondom	  de	  eerste	  wedstrijden	  van	  onze	  
club	  in	  de	  eredivisie.	  Diverse	  plannen,	  gebeurtenissen	  en	  mogelijkheden	  vliegen	  over	  tafel	  
echter	  blijven	  uit	  de	  notulen.	  AR	  is	  laaiend	  enthousiast	  en	  zegt	  alle	  medewerking	  toe!	  (AKTIE	  
MH	  en……)	  
KJO	  vraagt	  hoe	  het	  met	  Rene	  Bot	  en	  Menno	  is,	  de	  veurzitter	  weet	  dat	  beide	  heren	  druk	  zijn	  
en	  ook	  door	  andere	  redenen	  misschien	  minder	  gemotiveerd	  lijken,	  WvdL	  gaat	  beide	  heren	  
vragen	  naar	  de	  status	  van	  rol	  binnen	  de	  AR.	  
KJO	  vraagt	  wat	  wij	  vinden	  van	  de	  directie,	  met	  een	  algemeen,	  marketing	  en	  financieel	  
directeur	  al	  drie	  personen,	  wordt	  dit	  geen	  waterhoofd	  constructie?	  AR	  is	  benieuwd	  naar	  de	  
begroting	  en	  zal	  dit	  punt	  als	  zodanig	  ter	  sprake	  brengen.	  
	  

De	  vergadering	  wordt	  door	  WvdL	  gesloten	  rond	  22.00	  uur	  	  
De	  volgende	  vergadering	  dient	  dan	  ook	  te	  worden	  bepaald.	  

	  
	  
Actiepunten	  volgende	  vergadering:	  
A. WvdL	  stuurt	  brief	  aan	  de	  club	  met	  vragen	  over	  de	  begroting,	  de	  voorzitter	  van	  de	  RvC	  en	  

de	  supporters	  communicator	  
B. WvdL	  zal	  RB	  en	  MK	  vragen	  naar	  hun	  rol	  binnen	  de	  AR.	  
C. FN	  stuurt	  de	  klacht	  van	  sponsor	  door	  aan	  het	  BC	  bestuur	  met	  begeleidende	  informatie.	  
D. Werkgroepen	  Supporters	  en	  Sponsoren	  maken	  opzet	  voor	  doelstelling	  en	  taakverdeling.	  
E. MH	  start	  met	  benaderen	  mensen	  om	  organisatie	  start	  eredivisie	  tot	  een	  goed	  einde	  te	  

brengen.	  
F. GJK	  inventariseert	  de	  mogelijke	  nieuwe	  vergader	  data.	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  


