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Uitdagingen voor beide verenigingen:
❖ Afname aantal (actieve) leden

❖ Minder geboorten: minder nieuwe pupillen

❖ Andere (sport)activiteiten en bijbaantjes: vooral junioren

❖ Sporters kiezen meer voor individuele sporten

❖ Minder tijd voor sport/vrijwilligerswerk (studie/zorgtaken)

❖ Minder spelers heeft gevolgen voor:

❖ Prestatie- en recreatief voetbalbeleid (mannen en vrouwen)

❖ Jeugdbeleid

❖ Beleid specifiek voetbalaanbod (G voetbal, 45+ etc.)



Uitdagingen voor beide verenigingen:
❖ Minder leden/vrijwilligers leidt tot knelpunten bij 

werven/behouden van trainers/leiders, uitvoerende 
commissies (o.a. kantine, onderhoud) en bezetting bestuur

❖ Minder leden leidt ook tot afname inkomsten. In eerste 
instantie minder contributie-inkomsten, maar later ook 
kans op afname aantal sponsoren etc..

❖ Verantwoordelijkheid voor accommodatie wordt steeds 
meer door gemeente aan verenigingen overgedragen. 
Gebrek aan vrijwilligers en expertise zorgt er voor dat 
diensten ingekocht moeten worden.

❖ Accommodaties worden onderhouden door een steeds 
kleiner en ouder wordende groep vrijwilligers. 



Uitdagingen voor beide verenigingen:
❖ Investeringsvraagstuk voor beide verenigingen:

❖ Ouderdom van bestaande accommodaties

❖ (wettelijke) eisen en richtlijnen (denk aan duurzaamheid,        

energie, veiligheid)

❖ Verwacht gemeentelijk beleid:

❖ Concentratie van (buiten)sportactiviteiten op één locatie

❖ Gezamenlijk gebruik faciliteiten (kantine, kleedkamers etc.)

❖ Beheer en exploitatie in één hand (extern)

DAARDOOR:  

❖ Vrees dat samenhang, betrokkenheid en inzet van 

leden/achterban sterk afneemt



Vragen
❖ In hoeverre kan een verdergaande samenwerking tussen 

Ulftse Boys en SDOUC een oplossing bieden voor genoemde 

uitdagingen? 

❖ Is een verdergaande samenwerking in de praktijk haalbaar ?

❖ Een verkenning van een verdergaande samenwerking is niet 
onlogisch.

Vanwege de afname van het aantal jeugdleden is al een ST                                                                    

(samenwerking van de jeugdteams Ulftse Boys, GWVV, NVC 

en SDOUC opgezet). Die samenwerking loopt naar ieders 

tevredenheid en volgend seizoen voegt vv Etten zich bij 

deze samenwerking.



Doelstelling vanuit beide verenigingen:

Het vóór 1 juli 2024 realiseren van een aansprekend 

voetbalaanbod voor de 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.



Verkenningsonderzoek
Welke oplossing (optie) is het meest kansrijk en haalbaar om de 
doelstelling te realiseren?

Onderzoek richten op drie opties:
1. Volledig zelfstandig blijven, waarbij de gevolgen zoveel 

mogelijk worden opgevangen en het functioneren van de 
vereniging daarop wordt aangepast

2. Op onderdelen met elkaar samenwerken
❖ samenwerken met één of meerdere combinatieteam(s)
❖ samenwerken voor één of meer leeftijdscategorieën
❖ samenwerken met een afdeling (bestaande ST Jeugd of 

SJO)
3. De twee verenigingen op laten gaan in één vereniging



Organisatie van het onderzoek

❖ een stuurgroep (6 leden en een extern adviseur)

Linda Migchelbrink, Roy Bongers, Marco Gebbinck,

Frans Stieber, Jurgen Overbeek, Roy van Aalst,

Pascal Kamperman 

❖ 8 werkgroepen, die de volgende deelgebieden zullen 

onderzoeken:

* Voetbaltechnische zaken      * Financiën en facilitaire zaken

* Accommodatie                     * Kantine

* Sponsoring                           * Organisatie en juridisch

* PR en communicatie             *Cultuur en vrijwilligers



Opdracht per werkgroep

Beschrijf de kansen en bedreigingen bij de afzonderlijke opties:

1. Zelfstandig blijven van beide verenigingen;

2. Samenwerken (diverse mogelijkheden);

3. Opgaan in één vereniging

en breng advies uit.

Per werkgroep zijn door de stuurgroep vragen geformuleerd, maar 

eigen bevindingen zijn van harte welkom.



Werkgroep accommodatie

Eén van de onderzoeksvragen betreft de locatie.

Is de vereiste capaciteit (aantal velden, kleedkamers etc.) 
te realiseren op:

❖ ‘t Oerseveld

❖ De IJsselweide 

❖ Een alternatieve locatie 

Als de capaciteit inpasbaar lijkt te zijn op meerdere locaties: 
Geef aan welke criteria (technisch/niet technisch) zwaar wegen, 
zodat de stuurgroep die mee kan nemen bij het toekennen van 
een voorkeursvolgorde m.b.t. deze locaties. 



Oproep

Wie wil actief meedenken over het realiseren van een 
aansprekend voetbalaanbod?

Meld je dan aan als belangstellende voor één van de 
werkgroepen !!!

Aanmelden kan via 

voorzitter@ulftseboys.nl

of 

voorzitter@sdouc.nl

mailto:voorzitter@ulftseboys.nl
mailto:voorzitter@sdouc.nl


Vervolg
❖ Samenstellen werkgroepen

❖ Uitwerken onderzoeksopdrachten door de werkgroepen

❖ Tussentijdse terugkoppeling door werkgroepen naar stuurgroep

❖ Medio november 2021 deelrapporten bespreken in stuurgroep

❖ Eind november 2021 adviseert de stuurgroep de beide besturen 

over de deelresultaten en het advies over het onderzoek

❖ Rond de jaarwisseling leggen de besturen de resultaten en een 

voorstel voor de vervolgstappen voor aan de leden.



Vragen

? ? ? ? ? ?


