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De besturen van Ulftse Boys en SDOUC vinden het belangrijk dat iedereen, die betrokken is dan 

wel zich betrokken voelt bij één of beide verenigingen, op de hoogte is van het verloop van de 

verkenning naar een verdergaande samenwerking tussen de twee Ulftse voetbalverenigingen. 

Daarom is besloten om gedurende de verkenning een aantal keren een nieuwsbrief uit te geven. 

 

Verkenningsonderzoek 

De voetbalverenigingen Ulftse Boys en SDOUC zijn in het voorjaar 2021 een verkenningsonderzoek 
gestart met de opdracht:  
 

 
 

 

Contactmogelijkheden 

 

 

 

Werkgroepen 

Bij de presentatie van het verkenningsonderzoek aan de leden (20 april jl.) is een oproep gedaan 

om deel te nemen aan één van de werkgroepen. Wij zijn erg blij dat meerdere leden van beide 

verenigingen positief op die oproep hebben gereageerd. Hierdoor is het mogelijk gebleken om de 

werkgroepen in grote lijnen met leden van beide verenigingen in te vullen. Uiteraard blijft het 

mogelijk dat gedurende het traject andere personen bij de werkgroepen aansluiten. 

 

Een overzicht van de werkgroepen en de deelnemende leden: 

 
 

 

Onderzoek de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen de voetbalverenigingen Ulftse Boys en 
SDOUC, waarbij het doel van de samenwerking moet zijn: Het realiseren van een aansprekend voetbalaanbod 
voor diverse categorieën spelers/speelsters met een keuze tussen prestatief en recreatief voetbal op een daarbij 
passende sportaccommodatie (die onder eigen beheer valt) voor nu en de lange termijn, waarbij de mogelijkheid 
wordt opengehouden dat ook andere instellingen, verenigingen en particuliere organisaties mede gebruik 
kunnen maken van deze accommodatie. 
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Aftrapbijeenkomst 

Als gevolg van de Corona-maatregelen was het in mei niet toegestaan om een aftrapbijeenkomst 
voor de werkgroepen te organiseren. Gelukkig was dat dankzij de versoepelingen op woensdag 16 
juni wel mogelijk. Hoewel er die avond sprake was van zeer zomerse weersomstandigheden was de 
opkomst groot. 
 
Tijdens de aftrapbijeenkomst is een toelichting gegeven op te taken van de werkgroepen, de 
onderzoeksvragen en het onderzoeksproces. Tevens was het een mooie gelegenheid voor alle 
werkgroepleden om met elkaar kennis te maken. De werkgroepen zijn die avond vol enthousiasme 
aan de slag gegaan en hebben de eerste afspraken met elkaar gemaakt. 
 

TIJDSPAD 

In de komende maanden gaan de werkgroepen aan de slag.  

Medio november dient het deelresultaat aan de stuurgroep te zijn opgeleverd.  

De stuurgroep adviseert eind november beide besturen over alle deelresultaten met een eindadvies. 

Naar verwachting worden rond de jaarwisseling de resultaten en een voorstel over vervolgstappen 

in een vergadering aan de leden voorgelegd   

 

CONTACT EN INFORMATIE 

Heb je een vraag over het verkenningsonderzoek, wil je over een bepaald onderwerp een specifieke 

uitleg hebben, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van Ulftse Boys of SDOUC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 STUURGROEP 
ULFTSE BOYS 

 Linda Migchelbrink   06-23620568   voorzitter@ulftseboys.nl 
 Marco Gebbinck  06-22935526    
 Roy Bongers   06-22765513  
   
 SDOUC 

 Frans Stieber   06-22765987   voorzitter@sdouc.nl  
 Jurgen Overbeek  06-30488676        
 
 Externe adviseur: Pascal Kamperman                pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl  
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