Overleg OGS d.d. 14 januari 2015
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1. Welkom en opening Marco.
Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift.
2. Presentatie nieuw op te richten supportersvereniging
Koos geeft het woord aan Jacco.
Jacco geeft aan dat we tevreden zijn met de inbreng van Maarten (zijn visie)
Iedereen gaf eigenlijk aan het niet eens te zijn met het gegeven dat de bestuursleden geen
stadion verbod verleden mogen hebben. Allen zijn wij van mening dat iedereen een 2e kans
verdient.
Ook is iedereen het over eens dat er een supporters vereniging moet komen, ook al zijn er
bepaalde groepen die autonoom handelen.

Jan interrumpeert in verband met de e-mail die hij aan Maarten heeft gestuurd en waar hij
nog steeds geen antwoord op heeft ontvangen. Jan geeft aan dat een supporters vereniging
hard nodig is, maar dat de OGS is nu overbodig geworden. Hij heeft nog geen argumenten
gehoord, waarom de OGS niet opgeheven wordt.
Zowel Koos als Maureen geven aan dat we dit al eerder hebben besproken en dat de
supporters vereniging niet altijd alles weet. Zolang de OGS bestaat zijn er meerdere ogen en
oren die bepaalde zaken aan de orde kunnen stellen. Ook wordt aangegeven dat in de
toekomst een groot aantal leden van de OGS, niet bij de vergaderingen van de supporters
vereniging zit.
Terug naar de presentatie van de supporters vereniging.
Jacco geeft aan dat er gekozen is voor een bestuur, bestaande uit 7 personen.
De personen die zich beschikbaar hebben gesteld zijn unaniem aangenomen door de
aanwezige leden van de OGS, op de laatste vergadering d.d. 07 januari 2015.
Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden
Commissie leden

Jacco
Jean Paul
Ruud
Maureen
Diego, Geer en Hans
Patrick, Jan en Harry

Ook zijn er meerdere mensen die in commissies willen werken, alleen deze commissies zijn
nog niet benoemd.
Maarten heeft wel een paar vragen:
Is er hulp nodig is bij de oprichting van de supporters vereniging?
Deze hulp wordt graag aangenomen, want er zal het nodige geregeld moeten worden bijv.
statuten, samenwerking met de club etc.
Is er al een naam gekozen?
Jacco geeft aan dat we graag een prijsvraag uit willen schrijven op de officiële website,
misschien kunnen we dan ook een logo laten ontwerpen.
Wat wordt de datum van oprichting?
1 februari 2015 is wel een mooie datum.
Er is goed werk geleverd en we zijn al een aardig eind op weg.
De OGS leden geven aan dat dit ook te maken heeft dat er op constructieve wijze is
samengewerkt met Koos Roeg.

Maarten wil nog even terugkomen op bestuursleden met een stadionverbod verleden, hij
vindt ook dat iedereen een 2e kans verdient .
Wel adviseert hij om de visie aan te houden, zodat we ook weten hoe we hier toe gekomen
zijn (als achtergrond van de supporters vereniging).
Er kan een aanpassing in aangebracht worden, dat de zittende bestuursleden geen stadion
verbod mogen hebben, in verband met hun voorbeeld functie.
Nu moeten we gaan nadenken over de begroting etc.
Ruud geeft aan dat we hier zelf aan de slag moeten, concepten maken en daarna met de club
bespreken.
Ook zullen we met de financiële mensen van de club om de tafel moeten zitten. We moeten
transparant zijn en een boekhouding moeten voeren, zodat we altijd openheid van zaken
kunnen geven.
3. Afscheid ceremonie Kaja rondom ADO – Cambuur
Koos zegt dat hij veel van de aanwezigen vandaag gezien heeft bij de begrafenis van Kaja.
Door de jongeren groep is er veel geregeld en het was zeer indrukwekkend.
Voor zaterdag is het plan om de familieleden van Kaja uit te nodigen op de eretribune.
Mooi spandoek op Midden Noord. Een opkomst met knal en rook.
Achter de LED borden staan dan 21 vrienden van Kaja met fakkels.
Het misverstand was dat de club dacht dat de jongens op het veld wilden staan, daarom is dit
in 1e instantie afgewezen. Dit leverde wat spanning op en daarom is de club met de jongens
om de tafel gegaan en kan de jongerengroep toch een afscheid ceremonie voor Kaja regelen
zoals zij dat graag wilden. De jongens zijn hier zeer tevreden over.
Verzoek aan de supporters is om geen zelf gebracht vuurwerk , fakkels en/of rookpotten mee
te nemen en af te steken.
Koos en Rinus lopen met de jongens mee om ze ook weer op tijd van het veld af te krijgen.
Dit met de volledige medewerking van ADO.
Er wordt geadviseerd om emmers met water en zand mee te nemen, omdat de fakkels erg
heet kunnen worden.
Bij eerdere acties is het niet goed gegaan met op tijd wegkomen van het veld waardoor er
een voorwaardelijke boete á 10.000 open staat. (Juventus, afscheid van Silvio, laatste
training voor Ajax).
Ook is er vuurwerk op het veld terecht gekomen.
Als er nog 1x schade aan het veld wordt aangebracht, gaat dat de club een flink geldbedrag
kosten. Dit moet echt voorkomen worden.

4. Rondvraag
Volgens de media berichten moet het geld van de heer Wang op de 15e binnen zijn, klopt
dat?
Maarten geeft aan dat hij geen datum heeft genoemd. Aangezien hij op de 18 januari 2015
naar China vertrekt om met de heer Wang te praten, hoopt hij dat het voor die datum
binnen is.
Heb je al eerder met de heer Wang gesproken?
Ja ik heb verschillende malen met Wang gesproken, in Madrid en in Amsterdam.
Wat is er waar van de geruchten dat een 2e divisie club in China een claim overweegt tegen
Wang, omdat hij zich niet aan het contract heeft gehouden, volgens zeggen gaat het om een
bedrag van € 400.000?
Volgens Maarten weet hij niet beter dat er geen contract is getekend met die club en dat er
geen claim ligt.
Momenteel kunnen wij alleen onze rug rechten en uitgaan van een goede afloop.
Wat was de achterliggende gedachte om in december aan te kondigen dat er eind januari
een persbericht komt?
Dit heeft te maken met het feit dat Wang niet vaak in Nederland is, de bedoeling is dat als
het geld er is, dat er dan een persbericht uitgaat.
Maarten hoopt dat het plaatje mooier is dan nu geschetst is, zodat ADO stappen vooruit kan
maken.
Niet alleen de club kopen, maar ook vooruit helpen (investeren).
Wang heeft aangegeven tevreden te zijn met Maarten en vooralsnog heeft hij voor 3 jaar
getekend.
Wat kan de RVC doen als het verhaal van de heer Wang niet doorgaat?
Marco geeft aan dat de rol van de RVC zeer beperkt is. De RVC staat buiten deze deal en
heeft niets te vertellen over de aandelen en de overdracht hiervan.
Als er niet betaald wordt, is alles afhankelijk van Mark van der Kallen.
Op dit moment is er geen alternatief, dus het advies van Maarten is geweest om hier maar
mee door te gaan.
Maarten heeft een plan gemaakt voor de komende 5 jaar. Als de heer Wang heeft betaald zal
hij ook gaan investeren. Het gaat van 2 kanten komen: de heer Wang investeren en de club
moet het stadion vol zien te krijgen en betere sponsor contracten af sluiten.
Hoe gevaarlijk is degradatie?
Heel gevaarlijk, dit in verband met de financiën.
Als ADO zijnde zijn we wel op de goede weg, het negatief vermogen is kleiner geworden.
We maken al een aantal jaren achter elkaar winst. Alles bij elkaar is dat een hele grote stap.

Iedere club is zich aan het versterken. Hebben wij nog plannen? En zou het uit de
samenwerking met Juventus kunnen komen?
Over de samenwerking met Juventus heb ik niets meer gehoord.
Als de heer Wang heeft betaald kunnen we ons versterken, hopelijk nog gedurende deze
transfer periode, anders alleen als er spelers verkocht worden.
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd rond het 110-jarig jubileum, wordt er ook nog
iets voor de supporters gedaan?
Er worden inderdaad allerlei activiteiten georganiseerd voor het jubileum, voor supporters
vinden die plaats bij de uitwedstrijd van Feyenoord op 1 februari 2015 en bij de
thuiswedstrijd tegen FC Twente op 04-02-2015.
Wanneer worden de cijfers bekend van het afgelopen boekjaar?
De cijfers over het seizoen 2013/2014 zijn voor de Kerst al gepubliceerd.
Is er al een lijst bekend voor eventuele versterkingen?
Ja die lijst is er.
Mogen we weten wie er op de lijst staan?
Nee nu nog niet.
Zijn er al gesprekken gevoerd met deze personen?
Hier ga ik niets over zeggen.
Wie benoemt de leden van de OGS, in het verleden werd dat door de directie van
ADO Den Haag gedaan?
Laatste jaar heeft Koos Roeg mensen voor gedragen.
Het verzoek om de notulen op de website te publiceren blijft.
Er moet een structuur komen in het aanleveren van de notulen. Zodat deze zo snel mogelijk
gepubliceerd kunnen worden. Als deze een maand later gepubliceerd worden, kan het zijn
dat bepaalde zaken niet meer actueel zijn.
Aan Maureen wordt verzocht om te blijven notuleren tijdens de OGS vergaderingen.
Maarten stelt voor om haar daarvoor een vrijwilligers vergoeding te geven.
Worden FCDH Middennoord en Fan Support betrokken bij de activiteiten van het 110-jarig
bestaan?
Ja, beide sfeerteams zijn hierover al benaderd. Er is alleen nog niet aangegeven hoe of wat,
omdat het een verrassing moet zijn.

Rondom het jubileum wordt een grote loterij opgezet, waarbij de opbrengst geheel ten
goede komt van de jeugdopleiding. Het verzoek aan alle leden van de OGS is om hier een rol
in te spelen, mede door verkoop van de loten. Er zijn 5.000 loten en deze kosten € 5,- per
stuk.
Hierover volgt morgen nog 1 vergadering, daarna moet er zo snel mogelijk gehandeld
worden.
Hoe heeft het jubileum shirt gelopen?
Dat is niet bekend, cijfers zullen opgevraagd moeten worden bij Ruud Mansveld.
Maarten wil weten wanneer het spandoek voor de heren Wang en Van der Kallen klaar is?
Momenteel is Fan Support druk bezig met andere spandoeken, maar dat spandoek kan zo
gemaakt worden.
Ook geeft Maarten aan dat hij een uitnodiging gekregen had van Fan Support en FCDH
Middennoord om eens een kijkje te nemen op de locatie waar de spandoeken gespoten
werden. Hier heeft hij dankbaar gebruik van gemaakt. Samen met de beide sfeerteams kwam
hij tot de conclusie dat die ruimte te klein was. Gelukkig heeft hij via Rob Meppelink er zorg
voor kunnen dragen dat Fan Support en FCDH Middennoord, nu de beschikking hebben over
een grotere ruimte.
De vergadering wordt gesloten.
Er is nog geen nieuwe datum voor het volgende overleg gepland.

