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De nieuwe
vereniging maken
we met z’n allen!
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Doelstelling van vanavond
•
•
•

Leden informeren over het proces en waar we staan
Leden de kans geven in gesprek te gaan met de commissies
Communicatie

We beginnen met korte centrale informatie
–
–
–
–

Proces
Accommodatie
Clubnaam en tenue
Totaal overzicht

Daarna kan iedereen in gesprek.
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Het proces
We zijn bijna 9 maanden onderweg;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkgroepen hebben invulling aan hun taak
gegeven.
Betrokken bemanning!
Input/inspiratie van diverse bronnen.
Diverse communicatiemomenten en media.
Positieve houding in de verenigingen en daarbuiten.
Geslaagde gezamenlijke activiteiten.
Ook kritische noten.
Eén-op-één-communicatie verheldert.
Geen onoverkomelijke hobbels!
‘De rits’ gaat gestaag verder omhoog!
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Het proces
Het proces is in te delen in 3 fases:
•
•
•

Voorbereiding
Keuzes
Uitwerking

•

We zitten nu in de afrondende fase van de voorbereiding; elke
werkgroep levert een concept op voor het betreffende
hoofdstuk. Deze concepten gaan dan naar de besturen, daarna
naar de leden.

•

•

Voorbereiding

vandaag
juni 2022
Keuzes

december
2022

Vanaf de zomer van ’22 maken we met z’n allen de specifieke
keuzes met als afsluiter in november ’22 de formele
goedkeuring.
Daarna komt de uitvoering: het daadwerkelijk inrichten van de
nieuwe vereniging (bevrouwing – bemanning ), het organiseren
van alle vernieuwing, het bestellen van de tenues.

Uitvoering

zomer
2023
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Het proces
We bereiken nu de keuzemomenten: met z’n allen bepalen we de nieuwe
vereniging. De belangrijkste fase van het proces!
Zorgvuldigheid is hierbij essentieel:
1. Communicatie met de leden
2. Volgens de statuten en reglementen van de verenigingen
3. Passend binnen de eisen en wensen van de KNVB
4. Passend binnen het hiervoor geldend juridisch kader (dwingend!)
De agenda van het keuzeproces wordt door bovenstaande bepaald.
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De keuzes – belangrijke mijlpalen
Input naam en tenue
Voorstellen 2 namen en 2 tenues aan de leden
• Keuze naam en tenue door de leden

Concepten naar de besturen, input
Voorstellen totaalconcept aan de leden,
• Info-avonden, input
• ALV
• 2e ALV
Publicatie voorgenomen fusie in de Staatscourant (juridisch document)
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Accommodatie - de gemeente
•

De gemeente is de besluitvorming over de locatie
van de voetbalvelden aan het voorbereiden.

•

Gedachte is dat de velden verplaatst worden naar
een nieuwe locatie in Surhuisterveen. Deze
locaties zijn in studie.

•

De planning is om in najaar 2022 een besluit te
nemen over gaan of blijven. En indien gaan, waar
dan naartoe. Het nieuwe college en de nieuwe
wethouder zijn hierin de hoofdrolspelers.

•

Dus we zitten nog even in de wachtkamer m.b.t.
de verhuizing.
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Accommodatie
•

Onze facilitaire commissie heeft een voorzet gemaakt waar de nieuwe
accommodatie aan zou moeten voldoen. Voldoende velden, voldoende
kleedruimte, prima accommodatie. Dit ter inspiratie voor de gemeente.
(p.s. de KNVB-normen zijn te mager in onze ogen: te intensief gebruik van velden
en kleedruimtes, te weinig oog voor het stijgende aantal voetballende dames).
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Accommodatie
•

Let wel: een verhuizing vraagt een heel grote financiële
inspanning van alle partijen.

•

Indien de gemeente daadwerkelijk besluit tot
verplaatsing, dan zal er nog geruime tijd nodig zijn om
de nieuwe accommodatie te realiseren……

•

Zoveel tijd dat de nieuwe vereniging van start zal gaan
op de huidige accommodatie.

•

De facilitaire commissie heeft een plan gemaakt voor
het gebruik van de huidige accommodatie, om met
beperkte kosten de grote vereniging te kunnen
huisvesten.
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De startaccomodatie
•

De kantine wordt de uitgebreide kantine van ’t Fean 58
(uitbreiding is het erbij trekken van de bestuurskamer). Zo
hebben we maximale ruimte.

•

De gebouwen van VV Surhuisterveen worden gebruikt voor
vergaderingen, als ontvangstruimte bij thuiswedstrijden
voor 1e en 2e elftal en kleedaccommodatie voor het 1e, 2e
en 1e vrouwenteam.

•

Het hoofdveld wordt het veld van VV Surhuisterveen, dit is
het beste veld en centraal op de locatie.

•

In de zomer van 2023 wordt de nieuwe uitstraling (naam
en clubkleuren) aangebracht.
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Identiteit
De basis staat!
• Het document
waarin de
kernwaarden van
de nieuwe
vereniging
vastgelegd zijn!
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Identiteit
•
•
•
•
•

Leden leveren al een aantal weken hun ideeën voor tenue & naam in.
30 april (morgen) sluit de inzending!
De commissie (aangevuld met leden en jeugdleden) kiezen de 2 beste ideeën.
Deze worden voor de zomer voorgesteld aan de leden.
Na de zomer: verkiezing van naam en tenue, daarna ontwikkeling & ontwerp logo
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En verder….
1. Gezamenlijke activiteiten / ritsen.
2. Technisch beleidsplan.
3. In elkaar schuiven van de financiële overzichten van beide verenigingen.
4. Visie op vrijwilligers en uitwerking van de vrijwilligersorganisatie.
5. Sponsoring: toekomstige situatie en de overgangsfase.
6. Draaiboek wedstrijdzaken (nu al een nauwe samenwerking).
7. Onderhoud terreinen in de toekomst.
8. Juridisch juist uitvoeren.
En dit verstandig communiceren…..
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Leden VV Surhuisterveen

Leden ’t Fean ’58

Bestuur VV Surhuisterveen
Henk Veenstra (vz)

Bestuur ’t Fean ’58
Gerard Veenstra (vz)

Fusiecommissie

1

Juridische commissie

Technische commissie

Piet Sipma (vz)
Henk Hoekstra

Anno Cazemier (vz)
Richard From
Sjoerd Jager
Bert Vos
Jelte Bottema

Jehannes Bottema (vz)
Piet Sipma
Tobi Nijboer
Jan Alserda
Anno Cazemier
Arjen de Jong
Piet Nieuwhof
Durk Kuipers
Bauke de Haan
Pieter Atsma

Sponsorcommissie

Financiële commissie

Piet Nieuwhof (vz)
Robert-Jan Vos
Henk Veenstra
Harm Vrij
Pieter van der Meer

Jan Alserda(vz)
Marco de Jong
Bert-Jan Alserda
Johan Dalstra

Commissie wedstrijdzaken

Identiteit en activiteit

Facilitaire commissie

Communicatiecommissie

Commissie vrijwilligersbeleid

Durk Kuipers (vz)
Bob de Jong
Ebe de Vries
Frank Veenstra

Bauke de Haan (vz)
Jorrit Veenstra
Evert Kuipers
Mark Vos
Jan de Boer
Henk Postma
Imca van der Velde

Arjen de Jong (vz)
Gerard Atsma
Martijn Pestman
Jan van Loon
Hessel Kuipers
Jesmer Dolsma

Pieter Atsma (vz)
Jan Willem van Kammen
Johan Dalstra

Tobi Nijboer (vz)
Klaziena Vos
Hesther van Dijk
Sientje Eerelman
Fimmy van der Meer
Willem Jan Snoek
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Ga in gesprek

16

