VRAGEN EN ANTWOORDEN FUSIEVOETBALVERENIGINGEN BCV EN vv BERGUM versie 1.0 14 december 2018
Categorie Bestuur / leden / beleid
1
Wie bepaalt wie er in het nieuwe bestuur komt?
Bij het oprichten van een nieuwe vereniging wordt de eerste
bestuurssamenstelling opgenomen in de statuten. Als de akte van
statuten/oprichting bij de notaris passeert, vormen zij vanaf dat moment het
eerste bestuur van de nieuwe verenging. De concept-statuten van de nieuwe
vereniging zijn opgenomen in het fusievoorstel. Dit fusievoorstel wordt in een
Algemene Ledenvergadering (ALV) van beide vereniging voorgelegd aan de
leden. De besturen van de beide verenigingen zullen de leden vragen om
instemming op dit fusievoorstel. Daarmee vragen de besturen dus ook om
instemming met de nieuwe statuten en het eerste bestuur.
2
Vindt er een verkiezing plaats voor het nieuwe bestuur?
Zie antwoord bij vraag 1
3
Wordt een erelid en of lid van verdienste automatisch erelid lid
Ja. Ze worden automatisch erelid en lid van verdienste van de nieuwe
van verdienste van de nieuwe verenging?
vereniging. Bij de fusie gaan alle rechten en plichten automatisch (van
rechtswege) over naar de nieuwe vereniging. De bestaande verenigingen
hebben enkele leden het recht gegeven "de titel" van "Erelid" of "Lid van
verdienste" te mogen voeren. Tegenover dit recht staat de verplichting van de
vereniging om deze leden als zodanig te erkennen en hun de rechten te
verschaffen die bij die titel horen. Deze rechten en plichten maken deel uit
van het totale mandje van rechten en plichten dat automatisch overgaat naar
de nieuwe vereniging.
4
Wanneer en hoe wordt een fusievoorstel of plan ter inzage
De besturen van de beide verenigingen schrijven een Algemene
gelegd als dit in een ledenvergadering ter instemming wordt
Ledenvergadering (ALV) uit waarin zij het fusievoorstel en fusiebeleidsplan
gebracht?
voorleggen aan de leden. In deze ALV wordt nog geen fusiebesluit genomen,
maar vragen de besturen de leden om in te stemmen met het fusievoorstel en
fusiebeleidsplan. Het daadwerkelijke besluit tot fusie wordt later in het traject
door de ALV's genomen. In beide verenigingen geldt voor een ALV een
oproepingstermijn van 14 dagen. Dus minimaal 14 dagen van tevoren worden
de leden door middel van een agenda uitgenodigd. Op dat moment zijn de
documenten zoals fusievoorstel en fusiebeleidsplan ook beschikbaar. Deze
worden door de besturen op verschillende manieren beschikbaar gesteld, die
bij het uitroepen van de ALV kenbaar worden gemaakt.
Categorie Identiteit, naam en kleding

5

Wie bepaalt de naam van de vereniging?

Categorie Kantine, locatie, velden
7
Kantine inkomsten los van de voetbalvereniging is dit financieel
haalbaar? Het zijn de belangrijkste inkomsten van de club

8

Stel dat alles in de nieuwe accommodatie opgaat ( sporthal). Wat
gebeurt met de bestaande accommodaties( kapitaal)?

Categorie Voetbaltechnische zaken
9
Draait straks alles weer om het 1e team? De rest bungelt er wat
bij terwijl dat wel het grootste gedeelte van de club is;
10

11

12
13
14
15

Wat is de ambitie van het 1e elftal, bepaalt de vereniging
(kwaliteit) (jeugd) de ambitie of is de ambitie van het 1e elftal
leidend voor de club;
Wordt er ook gekeken naar speciale doelgroepen zoals
bijvoorbeeld een G-team?
Wordt het zaalvoetbal ook onderdeel van de nieuwe club? (=
voetbalbolwerk)
Wat is de doelstelling naar wat voor niveau we willen
Hoe ziet het technisch beleid eruit zoals bijvoorbeeld trainers van
de rest van de teams?
Prestatievoetbal : Welke invloed hebben de leden daarop?

Het geformeerde identiteitsteam maakt vanuit de vastgestelde identiteit van
de fusievereniging een doorvertaling naar de naam, logo en het tenue van de
nieuwe vereniging. Mogelijk wordt een keuze m.b.t. logokleuren en tenue
voorgelegd aan de leden. Zij kunnen dan stemmen op één van beide
voorstellen. Voorlopige planning is dat deze stemming in januari 2019 gaat
plaatsvinden. .
De kantine genereert belangrijke inkomsten voor de voetbalvereniging. Ook in
het geval van een nieuwe accommodatie wordt ervan uitgegaan dat deze
kantine-inkomsten blijven bestaan. Dit is voor de voetbalvereniging een
belangrijk punt bij de verdere uitwerking van de plannen.
Er zijn verschillende scenario's (verkoop, sloop, gebruik van boxen, etc.)
denkbaar ten aanzien van bestaande accommodaties. Dit wordt meegenomen
in de stuur- en werkgroep die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de
nieuwe sporthal/kantine.
De focus van het nieuwe technisch beleidsplan zal niet liggen op de
prestatieteams maar juist op de recreatieteams. Belangrijke doelstelling die
dit onderstreept is dat alle teams een gediplomeerde trainer krijgen
De ambitie van de nieuwe vereniging is dat selectieteams presteren op
regionaal niveau, dit betekent voor het 1e team minimaal 2e klas maar bij
voorkeur 1e klas, het 1e team zal bestaan uit leden vanuit eigen opleiding.
Een G-team zou een waardevolle toevoeging zijn in het voetbalbolwerk, in het
technisch beleidsplan zal hierover een standpunt worden ingenomen, gereed
06-2019
Indien De Herauten meerwaarde zien voor nadere samenwerking staan we
hier positief tegenover
Alle selectieteams presteren op regionaal niveau
In het programmaplan Voetbalzaken staat dat in 2021 elk team een
gediplomeerde trainer moet hebben
Leden moeten instemmen met het ambitieplan Voetbalzaken via
ledenvergadering

16

17
18

Gedacht vanuit de waarde hoe voorkomen we dat lagere teams
zoals nu vaak bij BBC het geval is zonder leider/trainer of zelfs
voorzieningen zitten?
Blijf je bij de oorsprong , je eigen leden ( jeugdspelers) of is de
ambitie leidend. Wat is je regio?
Waarom komen er geen twee 1e elftallen, één op zaterdag en
één op zondag?

De focus van het nieuwe technisch beleidsplan zal niet liggen op de
prestatieteams maar juist op de recreatieteams. Belangrijke doelstelling die
dit onderstreept is dat alle teams een gediplomeerde trainer krijgen
Alle prestatieteams bestaan uit leden eigen opleiding en vereniging

Beide besturen hebben gekozen voor de piramidestructuur voor de
prestatieteams met als speerpunt het standaard 1e elftal op zaterdag,
motivatie:
•

•

•

•

•

•
•

Er is onvoldoende eigen talent in de nieuwe club om twee
prestatieteams op zowel zaterdag als zondag te laten voetballen
op regionaal niveau
Beide besturen hebben advies van de KNVB gevraagd en het
dringende advies was om een keuze te maken, in ieder geval
geen twee standaard teams
Doorstroom vanuit A-junioren naar twee standaardteams geeft
interne concurrentie met negatieve gevolgen naar gewenste
eenheid in de cultuur van nieuwe club
Belangstelling in de regio Friesland is groter voor
prestatievoetbal op zaterdag (92 verenigingen) dan zondag (57
verenigingen)
KNVB wil op middellange termijn (5 jaar) weekendvoetbal
invoeren wat betekent dat er geen verschil meer zal zijn tussen
zaterdag en zondag competitie maar dat clubs zelf bepalen in
het weekend wanneer de wedstrijden worden gespeeld als
voorbeeld een Friese 1e klas met clubs als FVC, SWZ, Broekster
Boys, Drachtster Boys, etc. etc.
Bijbaantjes in de supermarkten kunnen door openstelling
winkels zowel zaterdag als zondag
De kosten van twee prestatieteams geven een ‘waterhoofd’ in
de vereniging wat ten koste gaat aan opleiding jeugd en dames

•

•

•

•

Naast het standaard 1e team komen er twee opleidingsteams op
zowel zaterdag als zondag dit betekent dat ook op zondag
prestatievoetbal zal blijven, dit zijn de huidige 2e elftallen op 1e
klas niveau
Trends: de verschuiving van zondag naar zaterdag komt volgens
de KNVB omdat zondag steeds meer de dag van het gezin wordt
incl. winkelen, ontspanning en recreatie . Een andere reden is
dat jongere senioren op zaterdagavond graag stappen en
daarom niet op zondag willen voetballen.
Het starten van zondag 1 in de vijfde klas is niet logisch en
wenselijk gezien bovenstaande argumenten: eventuele
promotie lijdt tot huidige situatie met dubbele cultuur en
dubbele kosten, ook zondag 1 zal een gediplomeerde trainer
moeten hebben. Daarnaast is instroom van getalenteerde jeugd
niet wenselijk in de vijfde klas zondag qua niveau en ambitie
hiervoor is het opleidingsteam op zondag de juiste plek
De TC heeft selectiespelers gepolst naar voorkeur zondag 1 in
vijfde klas of spelen in een opleidingsteam in res. 1e klas,
uitkomst was dat de meerderheid voorkeur heeft voor spelen in
een opleidingsteam

