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Betreft: vragen omtrent de gang van zaken rondom de uitkaart  
 

Hallo Maarten, 

Eind juli 2012 hebben wij met Keimpe Vellinga gesproken over de toekomst van de uikaart. Tijdens 
dit gesprek hebben wij met Vellinga afgesproken de uitkaartverplichting bij buscombi’s af te 
schaffen. Naar onze mening was dit een duidelijke en heldere afspraak. De BVO komt deze afspraak 
echter niet na. De verplichte buscombi naar Sparta is alleen te bezoeken door uitkaarthouders. Wij 
hebben Keimpe Vellinga om tekst en uitleg gevraagd. We hebben van hem een reactie ontvangen 
(zie bijlage) waarin Vellinga aangeeft dat hij het eens was met het afschaffen van de 
uitkaartverplichting bij buscombi’s, maar dat dit slechts zijn persoonlijke mening is. Volgens Vellinga 
heeft de Gemeente Leeuwarden echter de ‘eindredactie’ bij het wijzigen van het uitkaartreglement. 
Volgens ons was de afspraak echter duidelijk; Go Ahead Eagles-uit zou de laatste buscombi met 
uitkaartverplichting worden. Daarnaast verbazen we ons dat de Gemeente Leeuwarden het kennelijk 
voor het zeggen heeft over het uitkaartreglement. Dit terwijl wij begrepen hebben dat ook vanuit de 
BVO gezegd is dat de uitkaart vooral iets is tussen de supporters en de BVO. 

Wij willen graag een antwoord op de volgende drie vragen: 

1.     Volgens ons is tijdens ons overleg met Keimpe Vellinga een duidelijke en heldere 
afspraak gemaakt. De uitkaartverplichting zal voor verplichte buscombi’s afgeschaft worden. 
Hoe kijken jullie hier tegenaan? 

2.     Wat is de rol van de Gemeente Leeuwarden bij de uitkaart? Kan de Gemeente alle 
wijzigingen waar de BVO en de Kern van Cambuur overeenstemming over hebben bereikt 
zomaar tegenhouden? 

3.     Klopt het dat jullie onze gewijzigde versie van het uitkaartreglement op 6 november 
2012 naar Keimpe Vellinga hebben gestuurd, de BVO met het merendeel van de wijzigingen 
akkoord is, en dat dit reglement zelfs al ter beoordeling bij de Gemeente Leeuwarden ligt? 

Met vriendelijke groet, 

Supportersclub Cambuur  Culture 

 

___________ 

 
 


