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Geachte heer Van de Louw' geachte raod' 
Rabobank32.1ó.38.95ó

Naar aanleiding van uw brief d.d. t7 februari het volgende. IBAN:NL'I1RABo0321 ó38esó

BIC/Swift: RAB0NL2U

Wij begrijpen dat u verbaasd en geschrokken bent. Ook wij als club vragen ons af #e17ozzs

waarom e.e.a. is gebeurd en vinden heel erg dat onze club wederom in diskrediet wordt Brwnr8123.34.07s.8.01
gebracht.

Hieronder een nadere toelichting: 
sh¡rtsponsor:

vertrek carderwood ATAG
Directie en RvC vinden het onacceptabel dat een trainer een dergelijk besluit neemt CV-KETELS
onder druk van een sponsor of investeerder. Het tast de onafhankelijkheid van de trainer
aan en de vraag ontstaat wat zijn volgende besluit zal zijn onder die druk. Het besluit op
zich is de verantwoordelijkheid van de trainer en hij is daaftoe ook bevoegd.

De zoon van Calderwood ontkent dat Calderwood het besluit op die gronden genomen
heeft. De feiten zijn anders:
Jimmy Calderwood heeft donderdag jl. aan Roelofsen en andere leden van de
technische staf aangegeven dat het besluit genomen is onder druk van een belangrijke
sponsor en op vrijdag ook aan de delegatie van het dagelijks bestuur en van de RvC die
met hem het gesprek hebben gevoerd. Jimmy wilde ondanks herhaalde verzoeken de
naam van de sponsor niet noemen.

Het verhaal van de belangrijke sponsor heeft Jimmy zaterdagmorgen jl. opnieuw verteld
aan de staf en de spelersgroep toen hij afscheid kwam nemen.

Richard Roelofsen
Na het vertrek van Huistra is Roelofsen als trainer van de beloften benoemd en Vreman
als eerstverantwoordelijke voor de selectie met Dennis te Braak als assistent. Bij de
eerste wedstrijd tegen PSV heeft Roelofsen op verzoek van Jimmy plaatsgenomen op de
trainersbank. De RvC heeft daarover een vraag gesteld aan Jimmy, zijn reactie was dat
hij graag twee mensen op de bank heeft. De bankbezetting is de verantwoordelijkheid
van de trainer en daarmee was het geen item meer voor de RvC. Roelofsen treft zeker
geen blaam ten aanzien van het'gebeuren' Calderwood en kan zijn werkzaamheden
voor de beloften voortzetten.
Voor de komst van Calderwood is de taak van Roelofsen al gewijzigd van assistent bij de
selectie tot trainer van de beloften. Het is het besluit van Jimmy geweest om Roelofsen
toch op de bank plaats te laten nemen.
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Sponsor
Op de vraag wie dit is zouden de directie en de RvC ook graag een antwoord willen. Het
is onacceptabel dat binnen De Graafschap een sponsor of investeerder het beleid
bepaalt. Jimmy wil de naam van de sponsor niet noemen. Mocht u dit weten dan horen
wij dat graag. Er wordt daarover veel gesuggereerd maar bewijzen blijven uit.

Communicatie
De directie heeft op de site van De Graafschap een en ander toegelicht in de aftikelen
'Toelichting op situatie Calderwood'en 'Richard Roelofsen doet stap terug'.

Tenslotte willen wij omtrent de situatie nog opmerken dat wij het erg betreuren dat een
lid van de anhangersraod reeds openbaar zijn standpunt heeft duidelijk gemaakt zonder
dat hoor en wederhoor is toegepast. Dit is erg ongepast en verstoort de
vertrouwensrelatie tussen de club en de raod.

Betaatd VoetbaI

De Graafschap B.V.

Stadion De Vilverberg

Gnn

Lijsterbes[aan 101a

Postbus 249

7000 AE Doetinchem

T 103141 3ó 84 50

F 103141 3ó 84 51

I www.degraafschap.nI

Rabobank 32.1 ó.38.95ó

IBAN: NLI 1 RAB0 0321 ó389 5ó

BIC/Swift: RABONL2U

Hr 9170229

BTW nr 81 73.34.075.8.01

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
Betaald Voetbal De Graafschap B.V
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