
Verslag inzet M site binnen-stad: 

 

Om 10.22 afgesproken met  dat hij de aanspreekpunt is voor de inzet M-site FCDB 

Om 12.39 uur vraag aan de driehoek of die instemt met de inzet in positieve zin van de m-site 

Dit gecommuniceerd naar  en  en  en  ( directeur FCDB) 

Werkafspraak: 

- Inzet gemeente  ( is niet geweest) –  OOV 

- Inzet politie ( ) 

- Inzet FCDB (  en Willem) 

Houden aan de covid regels 

Geen aanhoudingen alleen zoeken naar verbinding 

Aanwijzingen politie opvolgen 

Informatie FCDB naar gemeente van  naar  

Indien nodig directe lijn Politie  met  

 

Om 14.03 uur Discussie over hoeveelheid “vrijwilligers” die mee willen doen.   geeft aan dat het 

meer dan honderd a honderdvijftig zullen zijn en/ of meer. Aangegeven dat ik dit wil bespreken in de 

driehoek en met de politie. 

Om 14.05 uur geschakeld met . Aangeven dat dit niet de bedoeling is en mag en kan zijn. Met 

 afgesproken dat dit maar ongeveer 60 mensen mogen zijn met hesjes en dat ze conform de 

afspraak COVID 19 maatregelen zullen gaan handelen en zich dienen te houden aan de avondklok. 

Om 14.09 uur gesproken met . Deze geeft aan dat de supporters dit niet pikken. Wel doen met 

de grote groep mensen of anders helemaal niets. 

Om 14.10 uur besproken met . We laten ons niet chanteren maar moeten de groep ook niet 

tegen ons krijgen. Inzet en mogelijkheid dient afgestemd te worden met de politie en daarna driehoek. 

Om 14.16 uur dit afgestemd met  hij is bij de bijeenkomst FCDB en zal het proces aldaar 

bewaken conform de afspraken. 

Om 16.13 uur gesproken met . Hij geeft aan dat in overleg met de politie dat ongeveer 150 

hesjes zijn uitgedeeld. Dit is niet met de gemeente en de driehoek gecommuniceerd.  

Om 16.23 uur gesproken met . Hij geeft aan dat de politie akkoord is gegaan met de hoeveelheid 

mensen met hesjes.(zou afgestemd zijn met  politie). Ook afgesproken dat  direct de lijn 

met de politie onderhoud waar de groepen vrijwilligers zouden gaan lopen met hesjes om verwarring 

en onrust te voorkomen.  geeft aan dat hij dit proces van de vele vrijwilligers niet meer heeft 

kunnen stoppen. 

Om 19.43 uur  met  gesproken. Hij geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met de politie dat er  

ook mensen zonder hesjes mee mochten lopen met mensen met hesjes. Dit is niet gecommuniceerd 

met de gemeente en/of driehoek.  

Om  19.44 uur met  gesproken. Hij geeft aan dat de gemeente niet aanwezig was bij de inzet  

site terwijl dit wel was afgesproken. Hij heeft dit niet gecommuniceerd naar de gemeente toe en was 

dit vergeten.  

Om 20.14 uur met  gesproken dat de hesjes zijn ingeleverd en dat het voor FCDB stopt nu. 




