Notulen Anhangersraod maandag 21 maart
Aanwezig: Lobke Snippe, Maarten Hagelstein, Herman Schutte, Ferry Nahon, bert Wisselink, Bert
Ribbers, Wim van de Louw, Dennis van Amerongen.
Afwezig: Geert-Jan Kettelarij, Ronald Ruesink, René Bot, Derk Haank.
Bert Ribbers is het nieuwe lid van de Anhangersraod. Hij vertegenwoordigt de sponsoren in de raod.
Technisch gezien is hij de opvolger van Karel-jan Overbeeke die vorig jaar terugtrad als lid. Bert is
benaderd door ar-lid René Bot en is een bekende van iedereen in de raod. Zijn benoeming werd door
alle aanwezige leden toegejuicht.
Bert is de vaste cateraar van de Graafschap. Hij is eigenaar-directeur van horecaonderneming
Kerkemeijer uit Borculo en is al tientallen jaren supporter en ook sponsor en bestuurslid van de
business club. Zijn benoeming zal door het bestuur van de businessclub bekend worden gemaakt aan
de sponsoren.
Alle raodsleden spraken hun verbazing en verontwaardiging uit over de lauwe reacties van het
dagelijks bestuur van De Graafschap op het vorige maand ingediende actieplan van de
Anhangersraod . Dat plan behelst én een eenmalige entreeprijs voor de nacompetitie -vooropgesteld
dat de graafschap die bereikt- voor zowel supporters als sponsoren én een bescheiden verhoging van
de prijzen voor een seizoenkaart voor het seizoen 2016/2017.
Die prijsverhoging kan gecombineerd worden met de actie sponsorshirt. Met die actie kan de club de
namen van duizenden supporters laten vereeuwigen in de blauwe banen van het thuisshirt. Dat levert
sowieso extra geld op maar dat shirt is daarnaast een collector's item zonder weerga. Naar verluidt
kan de kledingleverancier zo'n actie niet elkaar krijgen.
Al met al heeft de raod het idee dat het dagelijks bestuur voornamelijk beren op de weg ziet en weinig
bereid is kansen te aanvaarden. Het nieuwe raadslid Bert ribbers oppert het plan om bouwstenen te
'verkopen' aan supporters. Zij kunnen een steen voor de nieuwe kantine kopen en daarop hun naam
laten vereeuwigen. AR- Leden Ferry Nahon en Bert ribbers zullen tijdens de zakenmanifestatie
proberen het bestuur op andere gedachten te brengen.
Herman Schutte zit namens de raod in de bouwcommissie die bekijkt welke mogelijkheden er zijn om
de kantine onder de Spinnekop te verbouwen. Herman, die jaren geleden aan de basis stond van de
verbouwing van het huidige stadion de Vijverberg, zegt dat tal van betrokken sponsoren, voornamelijk
uit de bouwwereld, bereid zijn tegen gereduceerd tarief of zelfs om niet mee te denken en te werken
aan het kantineplan.
Voorzitter Wim van de Louw doet verslag van de vergaderingen die tot dusver zijn gehouden in de
commissie Gastvrijheid. Die commissie heeft ervoor gezorgd dat de club de grote hekken aan de
oostkant van het stadion openzet tijdens de rust. Hierdoor ontstaat veel meer bewegingsvrijheid voor
supporters van de Spinnekop. Zij hebben nu veel meer tijd om in de rust een drankje te halen op het
Spinnekopplein. Een ander punt is de verplaatsing van de hekken die toegang geven tot de
staantribunes in de vakken 15 en 16. Die zijn op voorspraak van de commissie Gastvrijheid verplaatst
naar boven. Daardoor is de drukte veel beter verspreid over de vakken.
Derde punt is het beter gebruik van camera's. Het komt herhaaldelijk voor dat supporters voorwerpen
op het geld gooien. Dat kost de club handenvol geld. Het nieuwe hoofd veiligheid zal erop toezien dat
onverlaten er via camerabeelden uit gepikt worden en ter verantwoording worden geroepen.

De commissie Gastvrijheid heeft er tevens voor gepleit om een tiental clubstewards in de arm te
nemen.
Rondvraag:
-Bert Wisselink vraagt of de club al een plan heeft ontwikkeld om het huidige goede gevoel vast te
houden in het geval de club degradeert.
-Lobke Snippe stelt voor een groot feest te houden, voor zowel supporters, sponsoren, vrijwilligers als
werknemers van de club.
Supporterscommunicator Dennis van Amerongen zal zo snel mogelijk de resultaten van het grote fanonderzoek bekend maken. Uit dat onderzoek is al naar voren groen dat veel supporters zich ergeren
aan de slechte kwaliteit van de geluidsinstallatie.
Bert Ribbers zal veurzitter Wim van de louw vergezellen op de vergadering van de Koepel op 29
maart.
Volgende vergadering 18 april
Hummelo 23 maart 2016

