Notulen vergadering 18-01-2016
Aanwezig:

Wim vd Louw | Ronald Ruesink | Rene Bot| Herman Schutte | Maarten Hagelstein |
Geert-Jan Kettelarij
Afwezig met kennisgeving:
Derk Haank | Lobke Snippe | Karel Jan Overbeeke | Ferry Nahon | Bert Wisselink
Gasten:
Dennis van Amerongen
Agenda:

1. Opening
2. Notulen voorgaande vergadering
3. Actiepunten voorgaande vergadering
4. PSV – De Graafschap
5. Uitgifte aandelen C.
6. Wat verder nog ten tafel komt.

1. Voorzitter WvdL opent deze vergadering op locatie om 20.15 uur en heet de aanwezigen
welkom. WvdL geeft verder aan dat hij op de volgende vergadering tenminste op de agenda
wil zetten het verdelen van taken onder de AR leden.
2. De notulen van oktober staan online op www.anhangersraod.nl en van de vergadering van
november zijn helaas geen notulen gemaakt. Aandachtspunt voor de toekomst om deze
notulen duidelijk af te spreken bij afwezigheid secretaris en de notulen ook meteen af te
ronden.
3. Actiepunten:
a. Bespreken begrotingsvragen met dagelijkse leiding, nogmaals verzenden aan
Martine (actie GJK)
b. Opvolging Karel Jan en Ronald als AR leden vanuit de BC, WvdL zal potentiele
kandidaten informeren, stemming via de BC. (actie FN om BC leden te informeren
over vacante plekken)
c. Alle AR leden: nadenken over verdeling taken en doelstellingen van de verschillende
groepen. Vergadering van februari deze taken ook daadwerkelijk uitwerken!
4. PSV – De Graafschap wil MH graag onder de aandacht brengen. MH geeft aan dat de
kaartverkoop is stilgelegd ivm de opgelegde regels voor omwisselen vanuit Eindhoven. MH
heeft met supporter van AZ die ook journalist en columnist is, contact gehad en die gaf aan
dat behalve het formele traject, ook een telefoontje naar de betreffende politie functionaris
kan helpen. DvA vult aan dat er gesprekken gaande zijn, maar mogelijkheden in het
informele traject worden afgewezen. Algehele boycot was in eerste instantie een idee dat
breed gedragen werd. Bestuur en RvC wensen dit middel echter niet te gebruiken, de AR
vindt dit een gemiste kans en zal het bestuur dit middels een brief laten weten.
RR vraagt of wij via onze burgermeester geen poging kunnen wagen de burgermeester van
Eindhoven op andere gedachten te brengen. DvA geeft aan dat het niet zo werkt, men
verwijst steeds naar elkaar.

De vraag waarom wij zoveel combi’s opgelegd krijgen is ook snel beantwoord; blijkt dat onze
veiligheidscoordinator en Rob/Simone bij de politie Doetinchem het voetbalvolgsysteem veel
te progressief invullen. Iedere scheet wordt vermeld en daardoor lijken wij wel een stelletje
barbaren. Manier van noteren van incidenten is van grote invloed op de inschattingen.
5. Uitgifte aandelen C is al een tijd onderwerp van gesprek, maar door gebrek aan draagkracht
is het afgelopen jaar in de ijskast geplaatst. Sjoerd Weikamp is bezig een nieuw, verbeterd
plan te schrijven om de verkoop van deze aandelen richting supporters beter te vermarkten.
WvdL geeft aan dat investeerders er op blijven aandringen dat supporters ook een steentje
moeten bijdragen in deze. AR is benieuwd naar het plan van SW voordat er een mening kan
worden gegeven over het al dan niet slagen van dit plan. MH wil graag meedenken en vindt
het een goed idee SW uit te nodigen voor een volgende vergadering om zo over het plan te
brainstormen. (actie GJK: uitnodigen SW)
“Als het tijd is voor hooien, moet je hooien” en “als het vuur heet is, moet je bakken” aldus
HS die daarmee aangeeft dat we voor actie in dit seizoen al aan de late kant zijn. Discussie
over diverse ideeën inzake het aandelenplan volgt.
6. DvA wil nog graag aandacht vragen voor een supporters issue. Er is naar aanleiding van
Cambuur uit een rapport van stewards uit Leeuwarden een melding gedaan tegen een aantal
supporters van De Graafschap waaronder Niels. DvA geeft aan dat de meldingen zoals deze
bij de KNVB zijn gedaan niet juist zijn en er diverse getuigen zijn, echter er momenteel toch
een onderzoek gaande is. Niels moet wel meewerken in het onderzoek is de mening na een
discussie over de gang van zake in deze, MH zal met Niels bellen om te bespreken wat de
opties zijn. Uiteraard blijft de AR ook van mening dat het tijdelijk ontzeggen van de toegang
de omgekeerde wereld is, straffen zouden pas in moeten gaan nadat men schuldig is
bevonden en niet ervoor! DvA geeft aan dat het een verplichting is, als je niet voorlopig
schorst ziet de KNVB dat als niet meewerken van de club en krijg je een boete.
7. Rondvraag: RR wil nog even kwijt dat hij een mooie toespraak heeft gehoord van onze
voorzitter inzake normen en waarden. Zijn eerste nieuwjaarstoespraak als uithangbord van
onze club is inmiddels het web op geslingerd en hiermee is hij wellicht nog bekender. Een
discussie volgt.
Aanwezigheid van AR leden bij de verschillende vergaderingen is ook een punt van discussie
aan het einde van deze vergadering. Punt ingebracht door RB die daarmee vraagt of een
ieder nog wel gemotiveerd is om er voor te gaan, anders kunnen we onze schaarse tijd beter
anders besteden. Wederom wordt er flink gediscussieerd, formeel te vervolgen als we
voltallig zijn.

De volgende vergadering staat voor maandag 15 februari om 20.00 uur op de Vijverberg.

Actiepunten volgende vergadering:
A. GJK vraagt nieuwe uitnodiging club inzake antwoorden op onze begrotingsvragen.
B. GJK vraagt SW om aandelenplan toe te lichten in volgende vergadering.
C. WvdL polst kandidaten + RR/ FN/ BW werven nieuwe AR leden binnen de BC.
D. Werkgroepen Supporters en Sponsoren verder opzetten met name doelstelling en
taakverdeling verschillende AR leden.
E. WvdL/ DvA updaten website en nieuwe foto maken AR zodra nieuwe BC leden erbij zijn.

