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1. Samenstelling commissie 
Voorzitter: Jeanette Juffermans                           Secretaris: Evert Jan Stoffels-Arco de Vos 
 
Leden: een evenredige vertegenwoordiging vanuit de beide clubs, totaal 8 personen. Advies is 
het aantal te maximeren tot 10 personen en enkele spelende (jeugd)leden toe te voegen. 
 
UDO: Annelies Knops, Jeanette Juffermans, Arco de Vos (3) 
VVO: Eric Rorsch, Ingmar van der Hoek , Koos Lens en Evert Jan Stoffels (4). 
 
Contactpersoon vanuit FBC: Kees van Zandwijk 
 
De werkgroep kan naar eigen inzicht derden betrekken bij het uitwerken van de opdracht. 
 
2.  Aan het begin van de opdracht 
In de verkennende fase heeft de werkgroep een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 
een fusie en een analyse van de beide verenigingsculturen gemaakt. Binnen de gestelde doelen 
en kaders zijn adviezen uitgebracht. Nu de beide ALV’s de goedkeuring hebben gegeven aan het 
uitwerken van de fusie wordt in een nieuw te vormen werkgroep Verenigingscultuur en 
algemene zaken de opdracht verstrekt de adviezen van de commissies uit te werken tot een 
bruikbaar en betaalbaar voorstel om een nieuwe verenigingscultuur te realiseren. Omdat de 
doelen en de kaders niet zijn veranderd blijven deze als randvoorwaarden voor de invulling van 
de opdracht bestaan. 
 
Bij het uitwerken van de plannen kunnen wij helaas niet om de ontbindende voorwaarde heen 
dat een fusie geen doorgang zal vinden als de voor de buitenaccommodatie  noodzakelijk 
geachte aanpassingen geen doorgang zullen vinden.    
 
3.  Doelen en Kaders 
De werkgroep blijft met de uitwerking van de verenigingscultuur zaken binnen de gestelde 
doelen en kaders. Voor de werkgroepen zijn door de FBC (Fusie Begeleiding Commissie) de 
volgende doelen en kaders vastgesteld:  
 

A. Doelen: 
1. verbeteren van de sportieve prestaties  
2. versterken van de financiële positie  
3. geven van een kwaliteitsimpuls aan het jeugdvoetbal  
4. versterken van de organisatie  

(o.a. doordat er meer mogelijkheden zijn om bepaalde vitale functies te professionaliseren)  
5. sterkere partij in het overleg met de gemeente 
6. oplossen van de accommodatieproblemen 
7. aantrekkelijker vereniging voor sponsors 
 

B. De kaders (de voorwaarden waaraan de fusie moet voldoen): 
• de fusie komt tot stand op basis van gelijkwaardigheid van beide verenigingen  
• de fusievereniging is een zaterdag- en zondagvereniging 
• de spelers van de fusievereniging worden niet betaald 
• alle soorten voetbal zijn in de fusievereniging even belangrijk 
• de fusievereniging biedt ook ruimte voor andere sporten/activiteiten 
• de fusievereniging wordt  gehuisvest op één passende accommodatie, binnen een afzienbare 

termijn en met voldoende velden en kleedruimtes, een geschikt clubgebouw en voldoende 
parkeerplaatsen 
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4.  Opdracht 
A. Naam vereniging, logo en tenue 
• ontwikkel  een vervolgplan van eisen en wensen  i.s.m. FBC voor specifiek de naam van 

de nieuwe fusievereniging, klaar en besproken op uiterlijk 1 november 2017 met de 
FBC. (Dit onderdeel is in juni  terug gegeven aan de FBC, zij werken dit verder uit.       
Evenals het nieuwe clublogo daarna.) 

• organiseer na vaststelling van de naam een traject voor ontwerp en selectie van het logo 
vanaf december 2017 binnen beide clubs om te komen tot een gewogen en 
onderbouwd advies op de volgende onderdelen: 
 

• een nieuwe clubnaam (eigentijds en passend bij de fusieclub, vervolg keuze traject vanaf 
1 september- 1 november 2017 

• een nieuw clublogo (eigentijds en passend bij de fusieclub), ontwikkeld vanaf 1 
december 2017  

• een nieuw clubtenue (eigentijds en passend bij de fusieclub), voorstel 1 februari 2017 is 
hierbij leidend. 

opleverdatum 1e fase uiterlijk 1 februari 2017, gehaald! /opleverdatum 2e fase:  1 november 2017 
 

B. Clubcultuur 
• Werk de verschillende aanbevelingen en adviezen van de werkgroep uit op het gebied 

van rituelen, dialoog en leiderschap. (juni: FBC komt eerst met een missie en visie voorstel 
in september vanuit de bestaande actuele documenten van beide verenigingen, waarbij 
deze werkgroep verder daarop zal adviseren, alvorens het naar de alv van de fusieclub zal 
gaan ter vaststelling aldaar.) 

• Kom tot een plan aanpak en geef de urgentie van de verschillende onderdelen aan. 
               Waarmee wordt gestart en in welke volgorde worden de verschillende onderdelen  
               verder uitgewerkt?  
               (Momenteel is dit punt ook niet van toe passing voor deze werkgroep, op zijn vroegst weer  
                actueel  per 1 januari 2018.) 
 

C. Evenementen en projecten 
• Werk een  eerste concept evenementenkalender uit voor het 1e fusieseizoen 2018-2019. 
• Besteed aandacht aan de periode van samengaan in seizoen 2017-2018 en bedenk daar 

activiteiten voor. Met name kleinschalige en makkelijke te organiseren activiteiten 
hebben de voorkeur! 

• Draag voor de commissies nodig bij dit onderdeel voor het organogram van de 
fusievereniging en kom met voorstellen voor de personele samenstelling. 

• Bekijk tot slot de lijst met aanbevelingen uit het eigen rapport, geef  daarin urgentie aan, 
maak een planning voor de uitvoering en borging van genoemde punten binnen de 
nieuwe verenigingsstructuur voor het seizoen 2018-2019. 

 
D. Verslaglegging 

Van elk overleg wordt schriftelijke verslaglegging gedaan aan de voorzitter van deze werkgroep. 
Het verslag wordt verstrekt aan de werkgroep leden en in cc aan het begeleidend lid FBC. 
 
5. Planning 

• bij de fusie oprichtings ALV half november 2017 moeten deze “producten” gereed zijn en 
voldoende zijn voor besproken in de FBC om daar ingebracht en gepresenteerd te 
kunnen worden. 

• op 1 februari 2017 zijn daarom de diverse adviezen in concept klaar. Deze datum is met 
name van essentieel belang voor het tijdig geven van de productie-opdracht voor de 
nieuwe kledinglijn voor haar 1200 leden vanaf 1 maart 2017. Dit laatste is reeds 
gelukt. Echter door ontstane vragen en reacties van de leden omtrent de nieuwe 
fusienaam is het vervolg werk van de commissie stil komen te liggen, vanaf 1 februari 
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2017. Het overleg zal medio mei 2017 worden opgepakt om een nieuwe planning te 
maken en te overleggen over de vervolgopdracht van deze werkgroep. 

 
 
 
 
6. Beslispunten (formuleer als FBC eventuele criteria meer specifiek (smart)!) 

• Naam fusievereniging 
               Welke criteria geeft de FBC de werkgroep mee omtrent naam fusievereniging? 
                Het advies van de werkgroep volgen? Aangevuld met het volgende: 
                Nu de wens tot een keuze traject in beeld komt vanuit de leden en de FBC, zal de FBC 
                daar verder uitkomst en duidelijkheid in moeten bieden. De werkgroep zal in overleg  
                met de FBC het keuze traject en de bestaande criteria nogmaals vastleggen en  
                onderstrepen. Vervolgens zal ook duidelijkheid moeten worden gegeven  
                hoe dit traject gelopen gaat worden en op welke manier de uitslag en de     
                keuze bepaald gaat worden in de uiteindelijke voordracht naar de FBC en daarna naar  
               de oprichting alv, half november 2017. 

• Logo  
Welke criteria geeft FBC de werkgroep mee bij ontwerp nieuw logo? 
Het advies van de werkgroep volgen? Aangevuld met……………………………………… 

• Tenue 
Dit onderdeel is afgehandeld en afgerond op 1 februari 2017. 
 
 
Oegstgeest, 12 mei 2017  
 
en beperkt (cursief) aangevuld a.g.v. de opdracht herziening gaande weg het proces,  op 
29 augustus 2017 door Kees van Zandwijk (contactpersoon: FBC lid) 


