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Notulen van de EXTRA ledenvergadering d.d. 24 april 2017 van voetbalvereniging 
DVC’26 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Nevelhorst te Didam ivm evt 
samenwerking met Sprinkhanen. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Aanwezige bestuursleden: Bas Strijbosch (voorzitter); Martin Som (secretaris);  
Willy Elshof (penningsmeester) 
 
In totaal zijn 59 leden aanwezig; 12 personen zijn met kennisgeving afwezig.  

Opening door voorzitter Bas Strijbosch 
Voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat deze vergadering aan de hand van een presentatie wordt 
doorlopen. Tegelijk met de vergadering van DVC26 vindt er een ledenvergadering bij de Sprinkhanen plaats waar 
het zelfde onderwerp, de toekomst van de voetbalvereniging wordt besproken en eventuele samenwerking aan de 
leden wordt voorgelegd.  

Wie en wat is DVC26 
De voorzitter geeft aan wie en wat DVC26 is: de omvang van de vereniging qua leden en omzet. Dit betekent dat er 
een grote afhankelijkheid is en zal blijven van zowel de inzet van eigen leden in de uitvoering van taken als van het 
ledenaantal om gezamenlijk de kosten van de vereniging te kunnen dragen (met name contributie en kantine). De 
vereniging dient ook aantrekkelijk te zijn en blijven voor sponsoren. 
De SWOT analyse uit 2014 is nog steeds actueel en geeft aan waar onze sterke, zwakke punten liggen en waar de 
kansen en bedreigingen. Bestuur is van mening dat samenwerken DVC26 zal versterken en kansen zal bieden. 
De afgelopen periode zijn diverse gesprekken gevoerd tussen de Montferlandse voetbalverenigingen, met name 
nav de gemeentelijke taakstelling om het met minder gemeentelijke middelen te doen (KTD). 
Daarnaast zijn de ontwikkelingen de komende jaren zo dat er alvast vooruit gekeken moet worden, welke 
oplossingsrichtingen zijn er en welke kiezen wij. 

Wat verandert er buiten DVC26 
de samenleving verandert, er is meer dan alleen voetbal, individualisering, veranderde rol van de overheid en dus 
ook de gemeente, demografische ontwikkeling in de gemeente: terugloop jeugd, krappere vrijgestelde 
vergoedingen en subsidies. 

Wat verandert er binnen DVC26 
tekort aan bestuurders en vrijwilligers (op termijn), de bestedingsruimte van leden verandert, oplopende kosten 
voor de club, dalende marges, veranderende verwachtingen van leden 
 
Voetbalverenigingen moeten op termijn €200.000 tezamen bezuinigen. € 75.000 is nu ingeboekt (per 1-1-2018) 
door synergie / samenwerking dient komende jaren een vervolg te worden gegeven tot €200.000  
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Wat willen we in de toekomst bereiken 
Stabiliteit en continuïteit, Financieel gezond blijven, Een club die regionaal aanspreekt, Voetbal op alle niveaus aan 
(blijven) bieden, De Sportaccommodatie optimaal benutten. 
voetbal is leidend, de accommodatie daarbuiten ook breed inzetten. Streven naar max kosten dekkendheid – 
gebruik accommodatie.  
DVC26 moet aantrekkelijk blijven voor (nieuwe) leden, kader en vrijwilligers, sponsoren. 
Door samenwerking is dit beter te bereiken bij een terugtredende overheid en de maatschappelijke ontwikkelingen 
Samenwerking met een andere voetbalvereniging, in de directe omgeving, een soortgelijke cultuur. Waarvan 
(jeugd)leden elkaar al kennen, de gemeente positief tegenaan kijkt en een vereniging die ook positief tegen 
samenwerken / samengaan aankijkt. Bestuur DVC’26 en Sprinkhanen hebben hierover met elkaar gesproken. 

Wat ging vooraf aan deze ledenvergadering 
Vanaf begin 2015: gesprekken met Montferlandse Voetbalverenigingen,  
Besluit van gemeente om de taakstelling KTD en clustering voorzieningen samen te laten lopen 
Restant bezuiniging op termijn mede via clustering te realiseren 
Medio 2016: informele gesprek met Loil en Sprinkhanen, aftasten van mogelijkheden op gebied van 
samenwerking/samengaan 
Eind 2016 en begin 2017: contact met gemeente inzake vitale sportparken en inzet sportpark voor 
maatschappelijke doeleinden. 3x gesprek geweest tussen Vz c.s. DVC’26 en Sprinkhanen 

Voorlopige conclusie 
Sprinkhanen  en DVC’26 onderschrijven beiden de wenselijkheid om samenwerking en toekomstig samengaan te 
onderzoeken op basis van overeengekomen uitgangspunten: 

- Waar mogelijk willen we vanaf komend seizoen al de samenwerking vorm geven:  
- Jeugd aan het voetballen houden 

Van elkaars kwaliteiten gebruik maken 
Loil komt eind 2017 met een eigen visie voor de toekomst 

Wat vraagt bestuur van de leden 
DVC’26 bestuur wil samenwerking met Sprinkhanen opstarten en nader onderzoeken of we via samenwerking  
op termijn naar samengaan kunnen komen. 
Dit betekent: dat we vanaf 2017-2018 willen gaan samenwerken waar mogelijk (beide verengingen blijven als 
zodanig bestaan) 
opstarten haalbaarheidsonderzoek naar samengaan, uitkomsten worden aan de ALV voorgelegd, overeenkomstig 
statuten, goedkeuring van de ALV voor eventueel definitief samengaan. 
 
Van de leden vragen we vanavond toestemming: 

1. Samenwerking vanaf seizoen 2017-2018 
2. Opstarten onderzoek om te komen tot samengaan 
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Uitganspunten  
voor samenwerking en nader te onderzoeken mogelijkheid tot evt samengaan 

1. op basis van gelijkwaardigheid, 
2. bij samengaan oprichting nieuwe vereniging, met nieuwe naamsaanduiding, nieuwe clubkleuren etc. 
3. voor bestuur Sprinkhanen is bij samengaan (fuseren) herlocatie van Sprinkhanen en DVC’26 een 

voorwaarde,  
bestuur DVC’26 is van mening dat dit op termijn moet worden bekeken obv financiële haalbaarheid 

Vervolg 
op gezette momenten de leden informeren over de voortgang en volgende stap die wordt /moet worden 
genomen. 
Samenwerking jeugdteams om elkaar te helpen en aan elkaar te wennen: KNVB v/a 2017-2018, 
waar nodig teams al samenstellen vanuit beide verenigingen om iedereen aan het voetbal houden, kwaliteiten 
maximaal laten ontwikkelen, aan elkaar wennen, breder inzetbaar kader. 
indien nodig kennis en expertise inzetten van KNVB en andere verenigingen waar proces al gespeeld heeft, 
op beschikbare sportparken voetbal aanbieden. Dit kan betekenen dat teams sommige wedstrijden op andere 
locatie dan Meikamer/Nevelhorst spelen, 
Mbt te onderzoeken samengaan verenigingen: een commissie installeren bestaande uit leden DVC26 en 
Sprinkhanen (niet de besturen) olv onafhankelijk voorzitter. 
De besturen met gemeente in gesprek over mogelijkheden fysiek samengaan van verenigingen, financiële 
(on)mogelijkheden, herlocatie etc.). 
op moment van werkelijk samengaan zal er een aparte Ledenvergadering worden belegd om toestemming (vlgs. 
statuten) hiervoor te krijgen. 
 
Terugkoppeling via de ALV en indien nodig extra bijeen te roepen ledenvergadering 
 
Vervolgstappen: 

1. Toestemming vragen ledenvergadering voor samenwerking en onderzoek samengaan obv de thans 
beschikbare informatie goedkeuring van de leden om proces op te starten 

2. Opstart samenwerking (vanaf 25 april) 
3. Opstellen Intentieverklaring voor samengaan 

 
Vanuit de vergadering wordt dringend gevraagd om ook in gesprek te gaan en blijven met Loil. Bestuur geeft 
aan dat te zullen blijven doen maar dat vanuit Loil al signaal is afgegeven dat men (nu) niet aan wil sluiten; 
bestuur zal opnieuw contact leggen en indien Loil alsnog aan wil sluiten dit terug te melden. 
 
Met deze aanvulling wordt de leden om toestemming gevraagd om samenwerking met Sprinkhanen (en zo 
mogelijk Loil) te starten en om de mogelijkheid van samengaan op termijn te onderzoeken. 
De vergadering stemmen 54 leden voor en 5 leden tegen. 

Sluiting door de voorzitter 
Bas kijkt kort terug op de vergadering en biedt allen een drankje aan en wenst eenieder een veilige thuiskomst 
 
Mei 2017 
De secretaris,  
Martin Som.  


