Notulen
Bestuursvergadering Cambuur Culture
Datum:
Tijd:
Locatie:

1.

donderdag 2 juli 2015
19.30
Peter

Opening

De voorzitter vraagt of iedereen al bier heeft, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.

Ingekomen mail en nieuwe aanmeldingen leden
De Cambuur Culture Cup heeft twintig nieuwe leden opgeleverd. Het totaal aantal leden staat
nu op 398.

Agendapunten

3.

Nieuw bestuurslid
Een aantal weken geleden hebben we van Kor de vraag gekregen of het bestuur van
Cambuur Culture versterking kan gebruiken. Tijdens deze vergadering is Kor voor het eerst bij
ons aangeschoven.
Wij zien Kor als een welkome toevoeging aan Cambuur Culture. Kor heeft al een belangrijke
rol binnen de commissie activiteiten vervuld en beschikt over genoeg ervaring als bestuurslid
binnen het amateurvoetbal. Wij heten Kor dan ook van harte welkom in ons bestuur.

4.

Nieuw Stadion
De adviesgroep voor het nieuwe stadion heeft inmiddels zijn eerste bijeenkomst gehad.
Cambuur Culture is blij dat de BVO het initiatief heeft genomen een adviesgroep op te richten.
Dit geeft aan dat de directie van Cambuur de mening van de supporters met betrekking tot het
nieuwe stadion serieus neemt. Wel is de adviesgroep naar onze mening met 16 supporters
(veel) te groot.
De adviesgroep bestaat onder meer uit twee bestuursleden van de Kern van Cambuur, een
vertegenwoordiger van de M.I.-side en een vertegenwoordiger van Cambuur Culture. Op
verzoek van Cambuur Culture en M.I.-side heeft oud-KvC voorzitter Cees Jansma zich ook
voor de stadioncommissie ingeschreven. Ook Cees heeft een plaats gekregen in de
adviesgroep.
Namens Cambuur Culture zit Jelle in de adviesgroep. Jelle is geen bestuurslid van Cambuur
Culture, maar is als vrijwilliger nauw betrokken bij de commissie sfeer. Jelle heeft onder meer
zijn scriptie geschreven over het nieuwe stadion. Gezien zijn achtergrond zien wij Jelle als de
beste kandidaat om Cambuur Culture in deze commissie te vertegenwoordigen.
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5.

Gesprek met Sarah Tromp en UL
Vrijdag 19 juni hebben wij met Sarah Tromp en Sfeerteam KVC gesproken over sfeeracties.
We hebben onder meer gesproken over onze geplande sfeeractie voor de eerste training van
Cambuur. Wij kregen te horen dat we onze vuurwerkactie verplicht op Noord moesten
houden. Vuurwerk op de hoofdtribune was niet toegestaan. Hierop hebben we aangegeven
geen sfeeractie te organiseren voorafgaand aan de eerste training.
Verder zijn met name zaken van organisatorische zaak besproken en de eisen waaraan een
spandoek moet voldoen. Cambuur komt nog met een brandveiligheidsprotocol voor
spandoeken en megadoeken. Wat betreft teksten en uitingen wordt per spandoek bekeken
wat wel en niet toelaatbaar is. Anti Fries spandoeken zijn toegestaan.
Wat we verder nog hebben aangegeven is dat wat ons betreft een training vooral een training
hoort te zijn. Deze hoeft niet “opgeleukt” te worden met muziek en een spelersopkomst zoals
bij wedstrijden het geval is. Hierdoor ontstaat een beetje een ‘’Open Dag” sfeertje wat naar
onze mening gemaakt overkomt. Sarah verwijst ons door nar manager algemene zaken.
Daarnaast laat de BVO weten dat zij bezig zijn met een loyaliteitssysteem voor uitwedstrijden.
Hier hiebben wij al eerder voor gepleit en wij juichen dit van harte toe.

6.

Financiën
Financieel staan we er goed voor. Afgelopen seizoen is afgesloten met een bescheiden winst.
Dit betekent dat het budget voor sfeerracties voor komend seizoen waarschijnlijk licht kan
stijgen.

7.

Stichting oprichten
Op dit moment is Cambuur Culture nog een informele vereniging. Geopperd is een stichting
op te richten. We zullen onderzoek doen naar de voor- en nadelen van stichting en vereniging.
Teven zal onderzocht moeten worden welke (notaris)kosten hierbij komen kijken.

8.

Eigen bus
We zijn van plan een eigen bus te regelen voor de oefenwedstrijd tegen De Graafschap in
Kollum. Gekeken wordt of hier voldoende animo voor is.
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9.

Commissies

Commissie Sfeer
-

Binnenkort zal de Commissie Sfeer bij elkaar komen om de plannen voor het nieuwe
seizoen te bespreken.

Commissie Merchandise
-

De webshop zal worden vernieuwd.

-

Binnenkort komen we met nieuwe merchandise. Hou de webshop in de gaten!

Commissie Activiteiten
-

16.

De Cambuur Culture Cup was ook dit jaar weer een groot succes! Volgend jaar zal zeker
een nieuwe editie worden georganiseerd.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering, vraagt wie er nog bier wil, en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid
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