
Agenda 19-11 

1. Opening 

2. incasso’s 

3. Vertrek Peter 

4. Interim voorzitter 

5. Opvolger 

6. Nieuw bestuurslid 

7. Update supporters home 

8. Merchandise 

9. Rondvraag / WVTTK 

10. Sluiting 

 

Opening 

Aanwezig: Kenny, Nick, Ronnie(raadgevend), Ewoud, Johan, Willem en Lars 

(mislukte) incasso’s 

De incasso ronde is inmiddels uitgevoerd waarvan de meeste met succes, echter zijn  er ook incasso’s 

mislukt. Een tweede incasso ronde zal volgen. 

Vertrek Peter 

Peter heeft aangegeven terug te treden als bestuurslid. Komt er op neer dat het met de kleine er bij 

lastig te combineren is. Er moet nog even gekeken worden wat Peter nog over moet dragen.  Peter 

zal zijn contactpersonen binnen en rondom de club zelf op de hoogte stellen.  

 

(Interim) voorzitter  

Voor dat gekeken kan worden naar permanente opvolging van Peter als voorzitter, moet er in ieder 

geval tijdelijk iemand zijn die zijn taken waar kan nemen. Het voorstel is dat Lars tot die tijd benoemd 

wordt als interim-voorzitter. Het voorstel is unaniem aangenomen.  

  



Nieuw bestuurslid 

Bestuur stemt over toetreden van Kenny tot het bestuur. Kenny zal de verantwoordelijkheid van 

sfeer activiteiten op zich nemen en vervangt daarmee Henk. Die wegens te drukke werkzaamheden 

naast Cambuur niet voldoende tijd meer heeft. Kenny is al geruime tijd vrijwilliger bij de sfeergroep 

van Cambuur Culture en Henk zal betrokken blijven bij de sfeergroep als vrijwilliger. 

 

Het bestuur ziet door het vertrekken van peter graag een vervangend bestuurslid die op korte 

termijn het bestuur kan versterken. Het bestuur heeft een vervanger op het oog en hiermee zal op 

korte termijn contact gezocht worden.  

Update supportershome 

Uitgeprinte voorstel van de supportersclubs, dat bij BVO ingediend is, gaat rond. 

Het voorstel is bij deze nog vertrouwlijk tot dat club en supporterclubs een akkoord hebben.  

Plan is om nu rustig om ons heen te kijken naar eventuele krachten die we kunnen inzetten voor het 

supportershome in al zijn facetten. 

Merchandise 

SCC awaydays shirts zijn gedrukt. Is nog te koop in de webshop en op te halen bij the saint. 

Nick is nu bezig met een nieuw shirt /trui  wat betrekking heeft op Leeuwarden.   



Rondvraag/WVTTK 

sfeer 

Sfeeractie rondom M.I.-side lustrum was zeer geslaagd. 

Kenny geeft aan dat het goed zou zijn als bestuursleden meer langskomen op schilderavonden. 

Vooral om kennis te maken met de (nieuwe) jongens die helpen met de sfeeracties. 

Partybus 

We horen donderdag of we een partybus naar Excelsior mogen op zondag 22 December. Hier 

verwachten we voldoende animo voor. 

Vergadering met Peter 

We lassen een extra vergadering in op een nog nader te bepalen datum om met Peter er bij de zaken 

af te ronden. Ondertussen zullen de (directe) betrokkenen op de hoogte gesteld worden via mail en 

onze social mediakanalen.  

Dagjesmensen op Noord 

Het gaat goed met de club en daar is iedereen blij mee, uiteraard zorgt dat ook voor meer 

toeschouwers. Een ergernis van veel supporters is dat er nu het goed gaat met Cambuur zoveel 

dagjesmensen komen op de fanatieke vakken. Dit is voor beide partijen een ergernis. Dagjesmensen 

hebben geen leuke tijd en de fanatieke aanhang zit niet te wachten op moeders met kinderen. We 

willen hier mensen op gaan aanspreken en daarnaast zal er vanuit de club een signaal moeten 

komen. Hoe dit verder handen en voeten gaat krijgen zal nog besproken moeten worden. 

 

 


