
1 
 

                                                                                                                    

 G.F.C’33                                                                       Secretaris : Xander Boers 
   Grubbenvorst                                                                                  Adres  : Broekeindweg 12a 
   opgericht 20-4-1933                5971 NZ Grubbenvorst 
          Telefoon : 06-20602140 
   K.v.K. no.  40164742                                                                      Mail-adres : secretaris@gfc33.nl 
   Rabobank NL85RABO0117793094                                                 
   Website: GFC’33.nl               
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             
                                                                                                                                                  
                                                                                                             
 
 
 
 

 
 
Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 8 april 2021  
 
Aanwezig: 50 leden (conform presentielijst) 

1. Opening 

De voorzitter opent deze extra algemene ledenvergadering om 21.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Deze extra ALV is bijeengeroepen en staat in het teken van besluitvorming over een toekomstige fusie met 
S.V. Lottum. Gelijktijdig vindt een ALV plaats in Lottum. 
 
De voorzitter stelt eerst Mike Roumimper voor die aan de bestuurstafel zit. Mike is aspirant-bestuurslid voor 
technische zaken jeugd en stelt zich waarschijnlijk verkiesbaar bij de eerstvolgende ALV in het najaar. 

2. Toelichting door het bestuur 

Sinds 2020 werken S.V. Lottum en GFC’33 samen bij een aantal jeugdelftallen. Het aantal teams is de 
afgelopen jaren uitgebreid. In november 2021 hebben beide besturen met elkaar de toekomstige situatie 
besproken. Dit heeft er toe geleid om de samenwerking uit te breiden met het 1e elftal mannen. In januari 
2022 zijn alle leden van beide clubs hierover via een digitale bijeenkomst geïnformeerd. 
 
Voorwaarde van de KNVB voor samenwerking 1e elftal mannen is dat alle seniorenteams onder vlag van de 
samenwerking gaan vallen en dat de beide ledenvergaderingen zich uitspreken voor een toekomstige fusie. 
De recreatieve teams blijven overigens wel gewoon in hun eigen dorp spelen. 
 

3. Besluitvorming 
Aan de leden wordt ter besluitvorming voorgelegd: Ik stem in met een toekomstige fusie (3-5 jaar) met S.V. 
Lottum. 

Er vindt een schriftelijke stemming plaats: alle 50 aanwezige leden stemmen voor. 

 
4. Keuze tenue 
 
Gelijktijdig met de stemming over een toekomstige fusie kunnen de leden ook een keuze maken uit twee 
tenue-voorstellen: 45 leden kiezen voor optie A, 5 leden voor optie B. 
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5. Rondvraag en sluiting 
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de leden voor hun inbreng. Hij kan nog melden dat 
ook in Lottum alle aanwezige leden voor de fusie hebben gestemd en dat ook daar de keuze is gevallen op 
tenue A. 


