Startnotitie fusie voetbalverenigingen Boerakker en SVMH
Aanleiding
De voetbalverenigingen Boerakker en SVMH zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw opgericht. In deze ruim 80 jaren hebben ze in de dorpen Boerakker, Nuis en Niebert een belangrijke sportieve, maatschappelijke en sociale functie opgebouwd. Met de vele leden en
vrijwilligers is het meer dan alleen maar voetbal. In Boerakker is de voetbalvereniging
mede de drijvende kracht voor MFA Oomkegast. In Nuis en Niebert vervult SVMH deze rol
voor MFA De Wieken. De laatste tien jaar zien wij als besturen van de verenigingen een
krimp van het aantal leden, maar ook vrijwilligers. Dit gegeven is voor ons aanleiding om
met elkaar in gesprek te gaan over verdergaande samenwerking/fusie.
Samenwerking jeugd
De beide verenigingen hebben in juli 2012 de Samenwerkende Jeugdorganisatie Boerakker / SVMH (SJO) opgericht. De doelstelling van de SJO is alle spelers de mogelijkheid te
bieden te voetballen in hun eigen woongebied.
Het aantal leden ligt jaarlijks tussen de 70 en 80, verdeeld over zeven jeugdteams.
De samenwerking is succesvol en dat is mede te danken aan de gezamenlijke inzet van
onze leden en bestuur. Uit de samenwerking blijkt ook de gelijkwaardigheid van beide
verenigingen en het geringe “cultuur” verschil tussen de dorpen.
Waarom verdere samenwerking/fusie
Aan een verdere samenwerking/ fusie zitten veel “ haken en ogen”. Welke verwachtingen
zijn er bij bestuur en leden? Om hierop een antwoord te kunnen geven zetten we eerst
een aantal feiten, ontwikkelingen en tendensen op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

In beide dorpen is sprake van een krimpend aantal kinderen en dus potentiele leden;
Wij hebben nu nog een keuze;
De prognose van het Centraal Bureau Statistiek is dat deze ontwikkeling in onze
regio doorzet;
Er is een grotere keuze in het aanbod van andere sporten en andere activiteiten;
Dalend perspectief voor de prestatie elftallen (1e seniorenteam);
Huidige situatie splitsing/keuze jeugd voor zaterdag of zondagvoetbal;
Bezetting twee accommodaties;
Regionale uitstraling bij samenwerking/fusie;
Behoud van leefbaarheid in dorpen in relatie tot exploitatie Oomkegast en De Wieken;
Er is sprake van een nieuwe gemeente Westerkwartier, waarin wij los van elkaar
een kleinere stem hebben. Met een gezamenlijk doel en verregaande samenwerking, staan wij meer aan het roer van eventuele toekomstige beleidskeuzes (korten
van subsidies/velden) en de leefbaarheid in de dorpen te houden;
Toekomstig onderhoud accommodaties incl. Gebouwen;
Succesvolle samenwerking in de SJO.

Van samenwerking naar fusie
In februari 2018 hebben de verenigingen hun leden geïnformeerd over de mogelijke fusie.
Tijdens de ledenvergadering is aan de leden van beide verenigingen gevraagd in te
stemmen met een onderzoek naar een fusie. De leden hebben hiermee ingestemd.
De afgelopen periode hebben op bestuurlijk niveau oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Ook bij de leden is het regelmatig onderwerp van discussie. De vraag is of we dezelfde beelden en verwachtingen hebben bij verdergaande samenwerking/fusie? Om het
proces verder vorm en inhoud te geven moeten gezamenlijke uitgangspunten worden geformuleerd. Dit is het fundament voor mogelijke fusie op basis van samenvoeging en samensmelting.
Op basis van bovenstaande zijn wij als besturen van mening dat de insteek moet zijn om
te komen tot één vereniging. Een fusie van de huidige voetbalverenigingen vv Boerakker
en SVMH om samen als krachtige groep te acteren. Het verdere onderzoek naar een fusie
is gebaseerd op:
•
•
•

Vertrouwen
Versterking
Verantwoordelijkheid

Om het verdere verloop van het onderzoek goed te borgen is een kernteam geformeerd.
Dit team bestaat uit bestuursleden, vrijwilligers en leden.
Gezamenlijke uitgangspunten
In de verschillende overleggen van besturen en kernteam zijn we gekomen tot de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•

Voetbal, wedstrijden en trainingen, vinden plaats in Niebert en Boerakker;
Huidige kantinefuncties in Niebert en Boerakker blijven in stand;
Speeldagen blijven, op basis van huidige aantal lagere seniorenelftallen, de zaterdag en zondag;
Prestatie elftal op zondag of zaterdag;
Zaalvoetbal wordt onderdeel van de fusie;
Toekomst jeugd staat centraal in het fusietraject;
Leefbaarheid dorpen is onderdeel fusietraject.

Werkgroepen
Voor het verdere fusieproces hebben we prioriteiten bepaald. Over deze onderwerpen
dient consensus te zijn voordat we volgende stappen zetten. Er zijn twee werkgroepen ingesteld die de opdracht gaan formuleren en uitvoering gaan geven aan de onderwerpen:
•
•

Financiën en accommodatie
Speeldag en prestatieteam

Bij positief advies en besluit van beide besturen worden vervolgstappen gezet die meer
praktisch van aard zoals clubnaam, clubkleuren verenigingslogo et cetera.

Tijdstraject:
November 2018 t/m januari 2019 onderzoek;
Februari 2019 go/no go en formuleren advies naar beide besturen;
Maart 2019 bijzondere ledenvergadering;
Maart t/m Mei 2019 praktische invulling naar fusie;
Augustus 2019 start nieuwe vereniging.
Communicatie
Verspreiding Startdocument aan:
•

Leden via SportLink, persoonlijke mail/app, website vereniging. Hierbij ook de oproep om mee te denken en reactiemogelijkheid te geven.

•

Besturen SVMH en Boerakker informeren Dorpsbelangen van de dorpen over de
plannen.

•

Sponsoren worden via de mail geïnformeerd.

•

Afstemming met de KNVB

Besluiten uitkomsten werkgroepen worden voorgelegd aan kernteam en besturen. Op basis van deze adviezen wordt een go/ no go gegeven op het verdere fusieproces.
Opmerkingen
De beide besturen zijn van mening dat het proces gedegen plaats dient te vinden. Als gedurende het proces blijkt dat bovengenoemd tijdstraject niet haalbaar is dan zal hier op
geanticipeerd worden. Voor het voetbalseizoen 2019-2020 zal dan onderzocht worden of
er mogelijkheden zijn om als “Samenwerking” vereniging aan de competitie deel te nemen.

