Agenda
Bestuursvergadering Cambuur Culture
Datum:
Tijd:

1.

10 februari 2015
20.00

Opening

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

2.

Notulen
Besloten wordt in het vervolg van elke vergadering notulen op te stellen en te publiceren zodat
onze leden weten waar wij mee bezig zijn.

3.

Standpunten op onze website
De standpunten op onze website zijn niet meer actueel. Op korte termijn wordt een aparte
bijeenkomst ingepland om deze standpunten te herzien.

4.

Laatste training tegen dkv
Maandag 19 januari hebben wij een gesprek gehad met onder andere Sarah Tromp en de
fancoaches. Wij hebben toen onder meer gesproken over onze sfeeractie bij de laatste
training voor de derby tegen dkv. De vorige derby hebben wij als gevolg van een compromis
onze sfeeractie gehouden in een hoek van de hoofdtribune ter hoogte van de Zuidtribune. Alle
partijen gaven bij dit gesprek aan tevreden te zijn over het verloop van onze sfeeractie. Wij
gingen er dus vanuit onze sfeeractie net als de vorige keer op de Westtribune te kunnen
houden.
Enkele dagen na dit overleg kregen wij bericht vanuit de BVO dat we onze sfeeractie toch
naar de Noordtribune moeten verplaatsen. De reden hiervan is dat de spelers last gehad
zouden hebben van de rookontwikkeling vanaf de West. Wij hebben bij de BVO aangegeven
dit niet te kunnen begrijpen. De tribunes van Noord en West staan namelijk even ver van het
veld af. Afhankelijk van de windrichting komt er al dan niet rook op het veld, maar de
windrichting is natuurlijk van tevoren helemaal niet bekend.
Wij hebben overwogen onze vuurwerkactie helemaal af te blazen. Onze eerdere
vuurwerkactie op Noord bij de eerste training was namelijk allesbehalve een succes. Vanwege
de reden dat wij onze spelers voor deze belangrijke wedstrijd toch een hart onder de riem
willen steken hebben wij voor deze keer besloten toch maar onze actie op Noord doorgang te
laten vinden.
Wij zullen op onze website en op onze social media supporters oproepen om massaal op
Noord plaats te nemen.

5.

Intrekken uitkaart supporter
Bij de uitwedstrijd tegen FC Twente is van een supporter zijn uitkaart ingenomen omdat hij bij
een tussenstop niet in zijn eigen bus stapte maar bij vrienden ging zitten. Wij hebben deze
supporter om zijn gegevens gevraagd om te bemiddelen tussen hem en de BVO. Dit vinden
wij geen geldige reden voor het intrekken van een uitkaart.
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Dit probleem is inmiddels opgelost. Uit navraag bleek dat hij zijn uitkaart terugkrijgt.

6.

Sfeergroep
Onze sfeergroep heeft momenteel door een aantal redenen te kampen met een tekort aan
vrijwilligers. Via social media wordt binnenkort een oproep geplaatst om te helpen met het
organiseren en uitvoeren van sfeeracties. Daarnaast wordt nagedacht over verbetering van de
organisatiestructuur van de sfeergroep.

7.

Nieuw stadion
De Kern van Cambuur is gesprekspartner van de BVO bij de invulling van een eventueel
nieuw stadion. De M.I.-side heeft bij ons aangegeven zich niet vertegenwoordigd te voelen
door de Kern van Cambuur. Vanwege deze reden willen zij graag met ons om tafel om onze
visies met betrekking tot het nieuwe stadion naast elkaar te leggen. De bedoeling is om
vervolgens de BVO te benaderen voor een gesprek.

Wij zijn het met de M.I.-side eens dat supporters uit alle geledingen mee moeten praten over
het nieuwe stadion en zijn daarom blij met dit intitiatief. Het nieuwe stadion bepaalt de
toekomst van onze club. De plannen voor een nieuw stadion moeten daarom breed worden
gedragen. Inmiddels is een afspraak ingepland met enkele vertegenwoordigers van de M.I.side.

8.

Sluiting

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