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1.  Samenstelling werkgroep: 

 

Leden: André Hooglander, Bert Jan Fleers, Hemko Teeuwissen, Jeroen van Keeken, 

Robert Tuinenberg, Willem Masker, Wouter Wertwijn 

 

 

 

FBC lid: Edward Dekker 

 

 

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 “Vrijwilligersbeleid”  
onderzoek  gedaan  naar de mogelijkheden van een fusie. Binnen de 
gestelde doelen en kaders is hierover advies uitgebracht. Nu de beide 
ALV’s de goedkeuring hebben gegeven aan het uitwerken van de fusie 

wordt  de opdracht verstrekt het advies van de commissies nader uit te 
werken. 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 vrijwilligersbeleid binnen de gestelde 

doelen en kaders. Voor de werkgroepen zijn door de FBC (Fusie Begeleidings 

Commissie) de volgende doelen en kaders vastgesteld:  

 

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 accommodatie problemen. 

7. Aantrekkelijker vereniging voor sponsors.  

 

De kaders (de voorwaarden waaraan de fusie moet voldoen) 

● De fusie komt tot stand op basis van gelijkwaardigheid van beide verenigingen  
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● De fusievereniging is een zaterdag- en zondag vereniging 

● 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 (binnen een afzienbare termijn) gehuisvest op één 

passende accommodatie (met voldoende velden en kleedruimtes, een geschikt 

clubgebouw en voldoende parkeerplaatsen) 

 

 

 

3. Opdracht 

 

Werkgroep  

Gevraagd wordt aan de werkgroep om op basis van het advies van de werkgroep 

vrijwilligersbeleid:  

 

● Vrijwilligersbeleid op te stellen; 

● Voorstel te maken hoe dit beleid te implementeren; 

● Onderzoek + voorstel te doen naar invulling van functie vrijwilligers 

coördinator; 

● Met een voorstel te komen over de samenstelling,  de invulling en de feitelijke 

start van de vrijwilligerscommissie; 

● Overzicht van huidige vrijwilligers + vrijwilligersfuncties ( betaald en 

onbetaald) te maken; 

● Functieprofielen op te stellen.  

 

 

Verslaglegging 

Van elk overleg wordt schriftelijke verslaglegging gedaan. Het verslag wordt verstrekt 

aan de werkgroep leden en in cc aan het begeleidend lid FBC. 

 

Planning 
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