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1. Opening en vaststellen agenda en actiepunten lijst. 

de Angel-side is niet aanwezig. Ze geven hiervoor aan momenteel  geen vertrouwen te 

hebben in directie en bestuur. Wel aanwezig is die nieuwe SLO, Dennis Doms, hij zal per 1 

november de functie officieel gaan vervullen. 

MVV geeft aan dat er de laatste tijd inderdaad sprake is geweest van miscommunicatie 

mede door het ontbreken van een SLO en dat er genoeg te verbeteren valt. 

2. Organisatie busreizen naar uitwedstrijden. 

MVV: grootste knelpunt is de “zeggenschap”. MVV dient de volledige zeggenschap te 

moeten hebben over deze reizen. De reden dat nu per direct wordt ingevoerd heeft te 

maken met de wedstrijd Den Bosch – MVV, dit was de spreekwoordelijke druppel. Ook de 

KNVB dringt aan op maatregelen. Ontvangende clubs momenteel leggen nu meteen strenge 

uitreisregels oplegt die rechtstreeks van de plaatselijke burgemeesters komen, MVV wordt 

ook niet meer uitgenodigd voor het vooroverleg. 

Er wordt een (anonieme) brief voor van stewards voorgelezen over de problemen tijdens de 

uitreizen. Stewards willen niet meer mee. De VC’s geven aan dat de onvrede van de 

stewards consequenties kunnen hebben voor hun positie. 

Besloten wordt dat de werkgroep hierover weer samenkomt.  

MVV biedt aan om, gelet op de kritiek op het technische beleid, een overleg te organiseren 

met de technische klankbordgroep. Voorgesteld wordt om dit overleg samen met de spelers  

structureel op te nemen bij de nieuwe communicatie afspraken. 

3. Communicatie 

Er worden door beide partijen suggesties gedaan, besloten wordt dat vanuit het 

supportersoverleg een voorstel komt met betrekking tot de communicatie en welke 

werkgroepen van belang zijn.  

4. censuur van het wedstrijdboekje van de Supportersclub 

Er was de veronderstelling dat er censuur zou worden toegepast op het supportersblad na 

aanleiding van een geplaatst (kritisch) stuk. 

MVV geeft aan dat dit absoluut niet waar is en ook niet de bedoeling. Er is door MVV 

aangeboden dat de communicatiemedewerker het stuk ook van te voren leest om aan te 

geven wat voor een impact het kan hebben en hij kan eventueel helpen het stuk op te 

stellen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de auteur in hoeverre hij de 

aanpassingsvoorstellen overneemt 

 

 


