Notulen vergadering 15-02-2016
Aanwezig:

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

1. Opening
2. Notulen voorgaande vergadering
3. Aandelenplan
4. Indeling AR leden
5. Nieuwe AR leden
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, dit keer dienen we daar een concrete
invulling aan te gaan geven.
2. De notulen van januari zijn akkoord, DvA wil nog even over de namen heen lezen voordat de
notulen online kunnen. (Actie DvA)
3. Aandelenplan.
Opzet door SW rondgemaild. De verschillende AR leden hebben de woorden van SW ter
harte genomen en denken allen dat de tijd rijp is om een actie op poten te zetten. Derk
Haank (DH) geeft aan dat we het woord aandelenplan beter kunnen schrappen en er een
algemene actie van kunnen maken. Wat hebben de supporters eraan om geld in de club te
stoppen? FN vindt dat het plan van 2014/2015 een vervolg moet krijgen, supporters
betrekken door het tastbaar te maken, geld besteden aan iets waar iedereen iets aan heeft;
supporterskantine, horeca, sanitair, jeugdopleiding etc.
DH vindt ook dat de jeugdopleiding een goed doel is om de actie aan op te hangen, MH vult
aan dat Ted en Hidde natuurlijk geweldige ambassadeurs zouden zijn, diverse discussies over
ideeën volgen, afgesproken wordt een brainstormsessie te plannen met SW en enkele leden
van AR. Plan om het hele aandelenplan te laten vallen en bijvoorbeeld voor de nacompetitie
of de nieuwe seizoenkaart (meer) geld te vragen kan ook leiden tot de benodigde euro’s.
Uitwerken en SW informeren en uitnodigen. (Actie WvdL)

4. Indeling AR leden, verschillende taken toewijzen aan verschillende leden. Deels ingevoerd,
aangezien er meer taken/ projecten/ doelen zijn, deze verdeling concreter maken.
Agendapunt voor volgende vergadering.
5. Opvolging AR leden Ronald en Karel-Jan.
Er zijn enkele personen die interesse hebben getoond. WvdL en DH zullen de betreffende
personen informeren over de rol van de AR en de toegevoegde waarde die zij kunnen zijn.
6. WVTTK.
DvA vraagt zich af of WvdL voorzitter wil blijven, Wim geeft aan dat dat geen issue is.
Bert vraagt of we meer weten van de zakenmanifestatie van De Graafschap? FN geeft aan
dat dit goed loopt, weinig beschikbare ruimte, animo is groot.
MH wil aandacht voor uitwedstrijden. Ondanks de pogingen van diverse burgermeesters om
het bezoeken van uitwedstrijden zo veel mogelijk te ontmoedigen, gaan er voor onze
begrippen redelijke aantallen naar uitwedstrijden. Hoe mooi zou het zijn om dit aantal nog
verder te kunnen opschroeven door acties van onze kant. Discussie volgt over
voetbalvolgsysteem en gebrek aan historie in de Eredivisie waardoor er nu snel besloten
wordt. DvA geeft aan dat er meer en meer overleg is, hoop voor de toekomst.
RR vraagt hoe het met EF is gelopen, waarom is deze terug getreden? Verschillende AR leden
weten daar geen antwoord op, hij was ziek en druk, zie statement bij aftreden.
RB wil weten of het stadionverbod verhaal rondom Cambuur inmiddels is opgelost of
vervolgd is? DvA weet dat het nog loopt, maar er niets is aangetoond tot op heden. Uitspraak
volgt binnenkort.
FN wil eind van dit seizoen stoppen met AR, is te druk om er de gewenste tijd voor vrij te
maken, verschillende leden betreuren dit feit en vragen hem na te denken over opvolging
vanuit de BC.
Commissie gastvrijheid is opgestart, nog wat opstart problemen, maar eerste stappen zijn
gezet met o.a. de toegangen op de spinnekop.

De volgende vergadering staat voor maandag 21 maart om 20.00 uur op de Vijverberg.

Actiepunten volgende vergadering:
A. WvdL vraagt SW om reactie op onze ideeën inzake aandelenplan en planning voor
brainstormsessie voor volgende vergadering.
B. WvdL en DH polsen kandidaten + RR/ FN/ BW werven nieuwe AR leden binnen de BC.
C. Werkgroepen Supporters en Sponsoren verder opzetten met name doelstelling en
taakverdeling verschillende AR leden.
D. WvdL/ DvA updaten website en nieuwe foto maken AR zodra nieuwe BC leden erbij zijn.

