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Het was de avond van 1 oktober en 28 oktober waarop de besturen van beide verenigingen in hun algemene 
ledenvergadering de wens uitspraken om een fusie tussen AJc‘96 en KVV Losser te realiseren met ingang van 
aankomend voetbalseizoen 2022/2023. 

Een must? Nee, beide verenigingen zijn levensvatbaar. Een wens? Jazeker, twee verenigingen binnen één en 
hetzelfde dorp zijn samen in staat een prachtige, grote en krachtige vereniging neer te zetten. Door samen 
te werken kunnen mooie dingen ontstaan en gezamenlijk zijn we in staat om een ‘club van de toekomst’ te 
worden. 1+1=3.

De nieuwe fusievereniging ‘Sport Vereniging Losser’, afgekort ‘S.V. Losser’, willen we voor heel voetballend 
Losser realiseren. Het vergroot onze uitstraling als vereniging, creëert een omgeving waar iedereen deel van 
uit kan maken en zorgt voor een platform waardoor we aantrekkelijker worden voor sponsoren. De jeugd in 
Losser kan eindelijk samen één voetbalvereniging vormen en een belangrijke sociale rol spelen in het leven 
van Lossernaren. Veel redenen dus om de samenvoeging uit te werken en dit fusieplan aan de ledenverga-
deringen van beide verenigingen aan te bieden ter instemming zodat er vanaf het nieuwe seizoen onder een 
nieuwe naam, in een nieuw tenue met bijpassend logo, gevoetbald kan worden. 

Nadien is het snel gegaan. Vanuit de twee besturen is er een stuurgroep geformeerd en een onafhankelijk 
procesleider aangetrokken. Er zijn werkgroepen opgericht om verschillende onderwerpen, hierna te noemen 
bouwstenen nader te onderzoeken en uit te werken. Er zijn fysieke informatieavonden per vereniging geor-
ganiseerd zodra de corona-maatregelen het toelieten en er is voor ieder lid een fysiek bezoekbare infor-
matiemarkt georganiseerd om kennis te nemen van de opbrengsten per werkgroep en het daarmee kennis 
te maken met de bouwstenen van het fusieplan. Het resultaat van dit harde werken mag er zijn. Alle uitge-
werkte opdrachten van de verschillende werkgroepen vormen samen dit fusieplan waar, naar onze mening, 
bijna geen nee tegen gezegd kan worden.

Het plan is zo volledig, dat je je een goed beeld kan vormen van de nieuwe club. Het fusieplan is opgebouwd 
uit acht bouwstenen, die samen de basis voor de nieuw fusieclub weergeven. Al deze bouwstenen komen 
verderop in dit plan terug onder de werkgroepen die dit plan vorm hebben gegeven. Als we de fusie weten 
te realiseren, kunnen we voetballend Losser nog beter en krachtiger op de kaart zetten. Dan hebben we een 
prachtige vereniging waar prestatie en plezier hand in hand samengaan. Een grote club met wortels door het 
gehele dorp Losser waar alle leden onderdeel van uitmaken. Dat is toch wat we allemaal willen?

Lees en vorm een mening en deel die met ons bij het uitbrengen van je stem en tijdens de ledenvergaderin-
gen, die nog gaan komen. Graag tot ziens tijdens één van deze bijeenkomsten. U bent van harte uitgenodigd.

Namens de besturen en de stuurgroep fusie van AJc’96 en KVV Losser,

Robert de Vries , Rogier van Vliet, Fridse Mobach
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VOORWOORD 

In dit plan worden in de volgende hoofdstukken de verschillende onderwerpen rondom de fusie uitgebreider 
beschreven. De belangrijkste punten van het fusieplan komen terug in deze samenvatting.

Fusieplan
Na de bestuurlijke bekendmaking in de algemene ledenvergadering van eind 2021, is door de bestuurders 
van AJc’96 en KVV Losser een gezamenlijk fusie-uitwerkingstraject gestart, een stuurgroep opgericht en een 
onafhankelijk procesleider aangesteld om de voorgenomen fusie in goede banen te leiden. In de stuurgroep 
zijn beide verenigingen vertegenwoordigd met bestuursleden als deelnemer in de stuurgroep. Naast de 
stuurgroep zijn er acht werkgroepen opgericht, die een rol hebben gespeeld bij het uitwerken van opdrach-
ten en het bouwen van dit fusieplan. Er hebben zich meer dan vijftig mensen aangemeld om mee te werken 
aan dit fusieplan en deze zijn aan de acht werkgroepen toebedeeld. Aan alle werkgroepen is vanuit de stuur-
groep 1-op-1 een coördinator gekoppeld. 

De stuurgroep is aangevuld met een procesgroep. Deze procesgroep heeft binnen dit project op onafhanke-
lijke wijze het proces begeleidt en bewaakt om te komen tot dit fusieplan. Dat uit zich met name in het coör-
dineren van de stuurgroep overleggen, het halen van de mijlpalen en niet te vergeten het opstellen van dit 
fusieplan.

Waarom wij vinden dat je “VOOR” zou moeten stemmen?
• De jeugd ervaart geen onderscheid meer tussen de huidige clubs, voor hen is één club in Losser 
 vanzelfsprekend en de jeugd is onze toekomst.
• Professionalisering en betere faciliteiten vormen de basis onder de ambitie om prestatief hoger te spelen  
 met zowel het 1e elftal als met de eigen jeugd. 
• In één club kan iedereen spelen op zijn of haar eigen niveau, zowel prestatief als recreatief. Nog meer dan  
 nu al het geval is.
• Samengaan verbetert de financiële positie, zodat op termijn één nieuw clubgebouw met méér  
 uitstraling ter vervanging van de relatief oude gebouwen, haalbaar is. Een nieuw clubgebouw als multi  
 functionele accommodatie biedt nieuwe mogelijkheden. Onder het motto “voetbal verbindt” kan de club  
 bijdragen aan dorpse gezelligheid en ontmoetingen, vitaliteit, gezondheid, onderwijs, welzijn en het   
 verminderen van eenzaamheid.
• Grote sponsoren zijn bereid eenmalig én structureel bij te dragen onder de voorwaarde dat de    
 voetbalclubs samengaan. Op basis van al gedane toezeggingen door de sponsoren zal de nieuwe club   
 aanzienlijk meer sponsoring ontvangen dan de huidige clubs samen. 
• Verenigingen drijven op vrijwilligers, samengaan vergroot het potentieel aan vrijwilligers om zo samen de  
 schouders eronder te zetten.
• We nemen het goede en vertrouwde van de huidige verenigingen mee naar de nieuwe club, zoals   
 lidmaatschapsduur en de sponsor- en veteranencommissie, zodat iedereen zich bij de nieuwe club thuis   
 kan voelen.

SAMENVATTING FUSIEPLAN 
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Fusietraject
Wanneer de fusie naar wens verloopt, dan ziet het traject er als volgt uit:
• Het fusieplan wordt voorgelegd bij de Kamer van Koophandel en wordt gepubliceerd in een landelijk   
 dagblad. Dit zijn juridische verplichtingen.
• Het fusieplan wordt definitief bekrachtigd door de leden tijdens een stemming op de     
 ledenvergadering van AJc’96 en KVV Losser. Er geldt een aanwezigheidsplicht van 66,7% van de leden van  
 AJc’96 en KVV Losser, waarbij 66,7% van de leden voor moeten stemmen om de fusie te bekrachtigen.
• Wanneer dit ledenaantal tijdens de eerste ledenvergadering niet wordt gehaald wordt er een tweede   
 ledenvergadering voor zowel AJc’96 als KVV Losser gepland. De aanwezigheidsplicht is op dat moment   
 niet meer van toepassing. Twee derde van de stemmen voor de fusie door de aanwezigen op de beide   
 ledenvergaderingen is dan voldoende om de fusie te bekrachtigen.

Clubnaam
De naam van de nieuwe voetbalvereniging wordt ‘Sport Vereniging Losser’, afgekort S.V. Losser. Deze naam 
is gekozen met behulp van een digitale stemming, waardoor alle leden daar hun stem in konden hebben.
De jubileumdatum van de club wordt 2 september 1930, zodat we op deze datum in het jaar 2030 een jubi-
leum van 100 jaar voetbal in Losser kunnen vieren.

Clubkleuren
De historie van het voetbal in Losser komt terug in de clubkleuren. Uit een inventarisatie voor mogelijke club-
namen en clubkleuren is gebleken dat 55% van alle inzendingen graag de clubkleuren van de oude verenigin-
gen terug wilden zien. Deze kleuren zullen in het nieuwe tenue hun plaats krijgen, maar zullen we zeker ook 
in de styling van het park en de kantine terug gaan zien. Dit zijn de kleuren: blauw en oranje.

Bestuur
De stuurgroep heeft afgesproken dat beide besturen samen het oprichtingsbestuur zullen vormen voor de 
duur van minimaal het eerste voetbalseizoen 2022/2023. Na afloop van het eerste voetbalseizoen wordt ver-
wacht duidelijk te zijn wie het oprichtingsbestuur gaat opvolgen met één voorzitter, secretaris en penning-
meester.

Instemming fusievoorstel tijdens een ALV
Het fusievoorstel wordt bekrachtigd tijdens een algemene ledenvergadering van AJc‘96 en KVV Losser, die 
afzonderlijk en gelijktijdig zullen plaatsvinden. Bij zowel AJc’96 als KVV Losser geldt dat ten minste 66,7% van 
de leden aanwezig moet zijn (quorum). Bij beide verenigingen dient, wanneer het quorum wordt gehaald, 
66,7% van het aantal uitgebrachte stemmen voor het fusievoorstel te stemmen. Wanneer het quorum 
niet wordt gehaald, zal er binnen 2 weken een tweede algemene ledenvergadering georganiseerd worden, 
waarbij er opnieuw zal worden gestemd voor het fusievoorstel. De quorumeis van 66,7% leden, is bij die 
tweede vergadering niet meer van kracht. Wel geldt in die tweede vergadering dat 66,7% van het aantal uit-
gebrachte stemmen voor het fusievoorstel moet stemmen om het fusievoorstel aan te nemen.

Digitaal stemmen fusievoorstel 11 tot en met 25 maart 2022 (ALV)
Het is binnen AJc’96 en KVV Losser mogelijk digitaal te stemmen op het fusievoorstel. Dit stemmen wordt 
verzorgd door een organisatie gespecialiseerd in online verkiezingen en verzorgt eerlijke en anonieme  



verkiezingen. De verkiezingssoftware, die voor het stemmen op het fusievoorstel wordt gebruikt, heeft SSL 
certificaat (https://), beveiligde domeinen en beveiligde servers. Hiermee beveiligen zij voor onze stemming, 
net als bij het online bankieren de verbinding tussen de computer van de stemgerechtigde en de server. 
Haar beveiligde servers zijn gecertificeerd en worden dagelijks gecontroleerd op veiligheid (Hackersproof, 
Malware etc).

Stembericht en stemzwaarte
Ieder lid krijgt een stembericht via het email-adres uit sportlink.nl (ledenadministratie, die is gekoppeld met 
de KNVB) en als leden geen mailadres hebben, ontvangen zij een stembericht per briefpost. In beide per-
soonlijke berichten staat dezelfde stemcode. Deze stemcode kan éénmaal gebruikt worden voor een stem 
per clublid. In de stemsoftware is rekening gehouden met het verschil in stemzwaarte per leeftijdscategorie, 
die bij KVV Losser geldt. Leden van KVV Losser tot en met 15 jaar oud hebben stemzwaarte één, leden van 
16 tot en met 17 jaar hebben stemzwaarte twee en leden van 18 jaar en ouder hebben stemzwaarte drie. De 
peildatum van de leeftijdsbepaling is 25 maart 2022. 
Bij AJc’96 heeft ieder lid een stem met stemzwaarte één. De stemzwaarte staat los van het opkomstpercen-
tage/quorum. Het quorum telt alleen de leden, die mogen stemmen en niet de zwaarte van de stem.

KNVB en KvK na instemming fusievoorstel
Wanneer het fusievoorstel in beide verenigingen is aangenomen, wordt er een verzoek tot goedkeuring fusie 
ingediend bij de KNVB. Bij het verzoek moeten de nieuwe statuten en de notulen van de ledenvergaderingen 
worden ingediend. Wanneer de KNVB akkoord is met de fusie laten we de akte bij de notaris passeren. De 
dag, nadat de akte gepasseerd is bij de notaris, wordt de fusie van kracht. Binnen acht dagen na het passeren 
van de akte moet de fusie tussen beide verenigingen ingeschreven worden in het register van de Kamer van 
Koophandel.
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Het fusieproces is gestart op initiatief van beide besturen. Er zijn leden uitgenodigd om zitting te nemen in 
een achttal werkgroepen. Deze hebben de bouwstenen voor dit fusieplan uitgewerkt. Het resultaat daarvan 
staat in dit fusieplan beschreven.

Met de fusie tussen AJc’96 en KVV Losser zien wij kansen om het voetbal in Losser en omstreken verder te 
versterken en de continuïteit te waarborgen. Dit zijn onze argumenten waarom we ‘samen verder’ gaan:
• De jeugd ervaart geen onderscheid meer tussen de huidige clubs, voor hen is één club in Losser   
 vanzelfsprekend en de jeugd is onze toekomst
• Professionalisering en betere faciliteiten vormen de basis onder de ambitie om prestatief hoger te spelen  
 met zowel het 1e elftal als met de eigen jeugd
• In één club kan iedereen spelen op zijn of haar eigen niveau, zowel prestatief als recreatief. Nog meer dan  
 nu al het geval is
• Samengaan verbetert de financiële positie, zodat op termijn één nieuw clubgebouw met méér    
 uitstraling ter vervanging van de relatief oude gebouwen, haalbaar is. Een nieuw clubgebouw als   
 multifunctionele accommodatie biedt nieuwe mogelijkheden. Onder het motto “voetbal verbindt” kan de  
 club bijdragen aan dorpse gezelligheid en ontmoetingen, vitaliteit, gezondheid, onderwijs, welzijn en het  
 verminderen van eenzaamheid.
• Bestaande maar ook nieuwe sponsoren zijn bereid eenmalig én structureel bij te dragen onder de   
 voorwaarde dat de voetbalclubs samengaan. Op basis van al gedane toezeggingen door de sponsoren zal  
 de nieuwe club aanzienlijk meer sponsoring ontvangen dan de huidige clubs samen. 
• Verenigingen drijven op vrijwilligers, samengaan vergroot het potentieel aan vrijwilligers om zo samen de  
 schouders eronder te zetten
• We nemen het goede en vertrouwde van de huidige verenigingen mee naar de nieuwe club, zoals   
 lidmaatschapsduur en de sponsor- en veteranencommissie, zodat iedereen zich bij de nieuwe club thuis   
 kan voelen

1.1. KADERS
De kaders voor de fusie zijn de volgende:
• De fusie dient tot stand te komen op basis van gelijkwaardigheid van beide verenigingen
• De beide huidige besturen hebben afgesproken dat zij samen het oprichtingsbestuur van de nieuwe   
 vereniging zullen zijn. Het oprichtingsbestuur is een tijdelijk bestuur tot de ALV van de nieuwe club   
 een nieuw bestuur kiest
• Zoveel mogelijk werken met inbreng van leden uit alle geledingen van de clubs
• We nemen zoveel als mogelijk al het mooie van de bestaande verenigingen mee
• We nemen de geschiedenis van de verenigingen mee, zoals de lidmaatschapsduur

1.2. ONDERZOEK
Onder de werknaam ‘Samen voor Iedereen’ is het project om te komen tot dit fusieplan gestart. Dit nadat 
de leden van beide verenigingen in een algemene ledenvergadering van hun bestuur medegedeeld hebben 
gekregen dat zij gaan starten met het inventariseren van de mogelijkheden tot een fusie in een gezamenlijke 
stuurgroep. De stuurgroep van dit project wordt gevormd door bestuursleden van beide verenigingen en 
een onafhankelijke, door de stuurgroep benoemde procesbegeleider: Fridse Mobach. 

1. INLEIDING FUSIEPLAN  



De procesbegeleider heeft een procesgroep samengesteld met daarin Marco Scheffer en Harald Noordhof. 
Deze procesgroep heeft binnen dit project op onafhankelijke wijze het proces begeleid en bewaakt om te 
komen tot dit fusieplan. Dat uit zich met name in het coördineren van de stuurgroep overleggen, het halen 
van de mijlpalen en niet te vergeten het opstellen van dit fusieplan. De voltallige stuurgroep bestaat uit:

De stuurgroep heeft acht werkgroepen geformeerd met trekkers, een bestuurlijk verantwoordelijke en een 
procesondersteuner. De stuurgroep heeft deze werkgroepen gelijk geformuleerde en heldere opdrachten 
meegegeven.

De verstrekte opdracht aan de werkgroepen
Stel, je zou een nieuwe vereniging oprichten. Waar zou je dan rekening mee moeten houden binnen het 
thema van jouw werkgroep?
• Breng dit in kaart (beschrijf, leg vast, schets…) en maak een plan over hoe daar te komen. Het plan omvat  
 in ieder geval de volgende punten:
 - Een geschatte tijdslijn
 - Een geschatte begroting (indien van toepassing)
 - Eventuele afhankelijkheden van andere onderdelen
• Betrek overige leden (in de werkgroep) en creëer draagvlak voor je onderwerp door middel van bijv. 
 informatiebijeenkomsten
• Kijk goed naar bestaande processen bij KVV en/of AJc en kies eventueel daar de beste uit
• Presenteer het plan aan de stuurgroep in februari 2022

Denk hierbij specifiek voor het thema van jouw werkgroep (WG) aan de volgende zaken:
WG-thema Uitstraling: Logo, clubkleuren, kledingbeleid, kledingproces, borgen geschiedenis enz…
WG-thema Voetbal: Jeugdplan, Prestatie, TC, Wedstrijdsecretariaat, Speeldag, Scheidsrechters enz…
WG-thema Accommodatie: Nieuwe kantine, BSO, Aveleijn, Ontmoetingspark, derde partijen enz…
WG-thema Financiën: Kassa’s, Contributie, Overdracht van activa, Governance, Kascontrole, 
Ledenadministratie, begroting enz…
WG-thema Sponsoring: Propositie voor sponsoren, Businessclub, Acties en Events enz…
WG-thema Communicatie: Strategie, Social Media, Website, Geschreven Media, ICT enz…
WG-thema Commissies: Veteranen, Club van 100, Supportersvereniging, Toernooicommissie, JAC enz…
WG thema Juridisch / Notarieel: Statuten, Huishoudelijk reglement, KVK-inschrijving, KNVB, Gedragscode

Tot slot
De werkgroepen zijn ingericht met in totaal meer dan 50 vrijwilligers van zowel AJc’96 als KVV Losser. Per 
werkgroep zijn meerdere thema’s beschreven, onderzocht en uitgewerkt. Met al deze uitwerkingen is onder 
regie van de procesgroep en onder de eindverantwoording van de stuurgroep dit fusieplan gerealiseerd.

1. INLEIDING FUSIEPLAN  

Fridse Mobach Voorzitter
Robert de Vries Lid
Marcel Jonker Lid
Rogier van Vliet Lid
Sander Heitbaum Lid

Pieter Binsbergen Lid
Roy Schoppink Lid
Harald Noordhof Lid procesgroep
Marco Scheffer Lid procesgroep
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1.3. TIJDSPAD EN MIJLPALEN
Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten met hun deadlines in dit project.

Actie Deadline
Start Vooronderzoek Fusie 01-10-2021

Fusieplan => Concept versie 01-03-2022

Informatiebijeenkomsten leden (KVV en AJc’96 - individueel) 04-02-2022

Voorstel Clubnaam en Clubkleuren digitaal en op papier opvra-gen bij de leden 
(ideeënbus bij 't Hoen)

9 -16 februari 2022

Digitaal stemmen op 4 alternatieven 16 feb - 3 maart 2022

Keuze bekend Clubnaam en Clubkleuren (hoofdkleuren) 03-03-2022

Informatiemarkt leden (KVV en AJc’96 - gezamenlijk) 03-03-2022

Fusieplan => Definitieve versie 11-03-2022

Indienen Fusieplan bij de leden 11-03-2022

ALV => Besluit omtrent Fusieplan 25-03-2022

Indienen Fusieplan bij Kamer van Koophandel (KVK)

Indienen Fusieplan bij Landelijk Dagblad

Indienen Fusieplan bij KNVB

Indienen Fusieplan bij Notaris



2.1. MISSIE
S.V. Losser gelooft in de kracht van de (lokale) gemeenschap. We wonen, leven, recreëren, feesten en kopen 
in Losser. Daarom zijn we er voor iedereen in het dorp. Noaberschap, vriendschap en samen sporten zijn de 
pijlers van onze club. 

Onze ambitie reikt verder dan ons huidige voetbalniveau; we willen nog meer het beste uit onszelf en uit 
elkaar halen. We willen toonaangevend zijn in de regio Twente op het gebied van verenigen, talentontwikke-
ling en maatschappelijke betrokkenheid. We genieten van het team-zijn en hebben respect voor een ander. 
Daarom zijn we er ‘Samen voor Iedereen’.

2.2. VISIE
We gebruiken voetbal als middel om te verbinden, te bewegen en te verbeteren. Daarin bieden we iedereen 
de kans om zich op zijn/haar eigen niveau te ontwikkelen. Wij leren onze jeugd dat plezier en respect het 
belangrijkste is. Daarnaast hebben we een duidelijke ambitie om ieder lid op een zo hoog mogelijk niveau te 
laten voetballen. Voor zowel jeugdleden als voor senioren bieden wij de mogelijkheid om in een selectieteam 
te voetballen. Door ambitieus en resultaatgericht te werk te gaan wordt er op een zo hoog mogelijk niveau 
gevoetbald, waarbij elke speler speelt en zich ontwikkelt op zijn of haar eigen niveau.
We geloven in breedtesportontwikkeling en gelijke kansen. Daarom investeren we permanent in onze (sport) 
voorzieningen. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht je geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of seksuele 
geaardheid. Naast het voetbal organiseren we activiteiten voor leden om de onderlinge saamhorigheid te 
vergroten. We zijn de huiskamer van Losser en we nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De nieuw op te richten vereniging is financieel gezond en is in staat invulling te geven aan alle facetten van 
de missie. De nieuwe vereniging heeft en houdt duidelijke zichtlijnen naar het verleden van beide verenigin-
gen. De nieuwe vereniging wil zichtbaar en herkenbaar zijn middels interne en externe communicatie met 
een herkenbaar format met bijpassende huisstijl.
 
2.3. ORGANISATIE
Het inrichten van een duidelijke organisatiestructuur is belangrijk voor het goed functioneren van een ver-
eniging. Aan het hoofd van iedere vereniging staan de leden. De algemene ledenvergadering is het hoogst 
besluitvormende orgaan van de vereniging en is toegankelijk voor alle leden. De algemene ledenvergadering 
wordt elk jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

Het aangestelde bestuur van de vereniging is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereni-
ging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en zal in ieder geval statutair moeten 
bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en voorzien van een kascontrolecommissie. Vanuit 
het bestuur zijn de verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de taken belegd bij de diverse commis-
sies. Elke commissie heeft een aanspreekpunt binnen het bestuur.

2. BEELD VAN VOETBAL IN LOSSER 
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2.4. BESTUUR
De huidige besturen van KVV Losser en AJc’96 hebben aangegeven dit te willen voortzetten in het nieuwe 
bestuur van S.V. Losser. Dit zorgt voor een soepele transitie en voor voldoende slagkracht, borgt de bestuur-
lijke kennis binnen S.V. Losser en creëert draagvlak. Dit bestuur is het oprichtingsbestuur van S.V. Losser en 
fungeert op tijdelijke basis tot het moment dat de ALV van S.V. Losser het nieuwe bestuur en voorzitter kiest.

Het bestuur van de nieuwe vereniging bestaat uit de volgende personen:
• Pieter Binsbergen
• Sander Heitbaum, secretaris
• Marcel Jonker
• Bram Lefers
• Eliane Maarschalkerweerd
• Robin Oonk
• Roy Schoppink, penningmeester
• Rogier van Vliet, vice voorzitter
• Robert de Vries, voorzitter



3.1. WERKGROEP UITSTRALING
Onze nieuwe vereniging streeft naar een herkenbare identiteit waar een passende clubnaam, clubkleuren en 
logo met bijbehorende huisstijl bij hoort. Een belangrijk doel voor de totstandkoming van deze identiteit is 
om de historie van het voetbal in Losser niet uit het oog te verliezen, maar ook om een moderne, toekomst-
bestendige vereniging neer te zetten.

Met deze uitdaging is de werkgroep Uitstraling met een heldere opdracht vanuit de stuurgroep aan de slag 
gegaan om hier houvast aan te geven. Deze werkgroep is een brede afspiegeling van beide verenigingen en 
bestaat in totaal uit 14 personen. Met deze groep meer dan enthousiaste leden hebben we een nieuwe club-
naam en clubkleuren onder de leden ‘opgehaald’. Een democratisch proces van stemmen heeft geleid tot 
het onderstaande resultaat. We kunnen niets anders zeggen dan dat we zelf meer dan tevreden zijn met het 
resultaat.

3.1.1 CLUBNAAM
Om te komen tot een nieuwe clubnaam en kleuren, is een uitnodiging verstuurd aan alle leden om ideeën 
aan te reiken. Zowel online als via stembussen in de kantines bij zowel AJc’96, KVV Losser en bij ’t Hoen Sport 
in Losser, kon in de periode tussen 8 tot en 15 februari gestemd worden. In totaal hebben we 240 reacties 
ontvangen, waaruit 4 potentiële namen (de meest gekozen) zijn gefilterd.

Deze zijn ter digitale stemming in de stemperiode van 18 februari tot 1 maart aangeboden aan de leden, 
waardoor alle leden daar hun stem in konden hebben. Van de 1297 stemgerechtigden hebben 729 hun stem 
uitgebracht, digitaal dan wel fysiek op bovengenoemde locaties. Een opkomstpercentage dus van 56% en 
een duidelijke winnaar. De naam van de nieuwe voetbalvereniging wordt ‘Sport Vereniging Losser’, afgekort 
S.V. Losser.

3.1.2 CLUBKLEUREN
De historie van het voetbal in Losser moet terug te zien zijn in onze clubkleuren. Uit onze inventarisatie voor 
mogelijke clubnamen en clubkleuren is gebleken dat 39% heeft gekozen voor nieuwe “neutrale” clubkleuren 
en dat 55% van alle inzendingen graag de clubkleuren van de oude verenigingen terug wil zien. Dat hebben 
we dan ook gerespecteerd en dus zullen we deze kleuren in de styling van het park en in de clubgebouwen 
terug gaan zien. Daarnaast zullen ze ook in het nieuwe tenue, al dan niet subtiel hun plek krijgen.
Dit zijn de nieuwe hoofdkleuren: Blauw en Oranje.

3.1.3 HISTORIE EN CULTUUR
Beide verenigingen hebben hun eigen cultuur ontwikkeld. Van oorsprong is AJc’96 een christelijke vereni-
ging en heeft KVV Losser meer een katholieke achtergrond. In de loop van de jaren is deze signatuur echter 
komen te vervagen.

Naast cultuur, hebben zowel KVV Losser als ook AJc’96 in de jaren een rijke historie opgebouwd, die wij bij 
de fusie absoluut niet verloren willen laten gaan. Zowel in de nieuwe clubnaam S.V. Losser als in de club-
kleuren blauw en oranje, zorgen we ervoor dat de historie van het voetbal in Losser een plek krijgt. Om 
dezelfde reden, zullen de jubileum data van leden mee worden genomen naar de nieuwe club en zal er in het 
nieuwe clubhuis een plaats worden gecreëerd, waar bestaande ereleden en leden van verdienste een plek 

3. DE ‘8 SPEELVELDEN’ / WERKGROEPEN
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krijgen. De (ere)leden hebben een belangrijke rol gehad in het ontwikkelen van het voetbal in Losser en dat 
houden we in stand. Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, zal de jubileumdatum van de club 2 september 
1930 worden, zodat we op deze datum in het jaar 2030 een jubileum van ‘100 jaar voetbal in Losser’ kunnen 
vieren.

3.1.4 KLEDINGBELEID EN COMMISSIE
Vanuit de bestaande kledingcommissies wordt een nieuwe kledingcommissie gevormd, die spoedig na de 
beslissing om te gaan fuseren, onder meer een voorstel gaat maken voor het nieuwe kledingbeleid. 



3.2. WERKGROEP VOETBAL
Het voetbal in Losser krijgt met de nieuwe fusieclub een boost op meerdere vlakken. Immers; het samenvoe-
gen van 2 clubs betekent meer leden, meer keuze, meer kader. 
Er zijn een aantal doelstellingen die van toepassing zijn op de voetbalinhoud:
• Er zijn voor iedereen gelijke kansen en mogelijkheden, die wil voetballen in de gemeente Losser
• Het prestatieniveau gaat de komende jaren significant hoger worden dan de huidige klasse waar beide   
 clubs nu in spelen
• De organisatie wordt zodanig ingericht dat doelstelling b) een logisch vervolg wordt

3.2.1 PRESTATIEVOETBAL
Prestatievoetbal Jeugd
De opleiding is gericht op het door laten stromen van eigen jeugdspelers naar de selectieteams bij de seni-
oren. Dit stelt eisen aan trainers, randvoorwaarden, faciliteiten en weerstandsniveau. In de opleiding is niet 
alleen aandacht voor de voetbaltechnische, voetbaltactische en fysieke ontwikkeling van jeugdspelers, maar 
ook voor de ontwikkeling van spelers op persoonlijk/mentaal vlak. Het gewenste weerstandsniveau voor de 
JO19-1 t/m JO13-1 wordt Divisie-niveau. 

De nieuwe club moet dan ook mogelijkheden creëren waardoor zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Denk 
hierbij aan aansluiten bij trainingen hogere teams, individuele techniektraining, Multi training etc. Dit wordt 
verderop verder uitgelegd. We proberen bij elk selectieteam 2 trainers te koppelen en per leeftijdsgroep 1 
coördinator om alles in goede banen te laten.

Prestatievoetbal Senioren
Bij de senioren ontstaat een interessante tijd. De verwachting is dat er veel spelers in aanmerking komen voor 
de selectie. Uiteraard de selectiespelers van de huidige clubs maar ook de O19 spelers en spelers, die de afge-
lopen jaren om meerdere redenen hebben besloten om in een niet selectie elftal te gaan spelen. En spelers, 
die de afgelopen jaren de gemeente Losser op voetbalgebied hebben verlaten, en terugkeren. Wij gaan dan 
ook uit van minimaal 2 selectieteams waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar een derde selectie team.

De nieuwe hoofdtrainer krijgt ook als opdracht mee om de coördinatie te houden over alle selectieteams. 
Op dit moment geloven wij niet in de opzet van een team in de O23 competitie. We houden deze mogelijk-
heid zeker open als het ten goede komt aan de vereniging. Op dit moment zijn daar te veel twijfels over. Wel 
willen we mogelijkheden creëren voor jonge spelers om extra speelminuten te maken (bijvoorbeeld in de 
Tukker cup of Beltona competitie).

Uitgangpunten bij het prestatieve seniorenvoetbal zijn:
• “Herkenbare” teams met spelers uit de eigen opleiding en spelers uit de gemeente Losser
• Er worden geen vergoedingen (direct of indirect) aan selectiespelers betaald voor het uitkomen voor de club
• We spelen aantrekkelijk en verzorgd voetbal, binnen de mogelijkheden van de kwali-teiten van de spelers
De voorwaarden voor alle selectieteams moeten hetzelfde zijn in de organisatie, lees trai-ningsmomenten, 
materiaal etc. De speeldag wordt de zaterdag, hierbij inspelend op de huidige ontwikkelingen. De nieuwe 
club heeft de ambitie om zo snel als mogelijk te promoveren naar 2e klasse-niveau en op termijn ook op dat 
niveau “mee te doen om de prijzen”.
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3.2.2 RECREATIEVOETBAL
In het recreatievoetbal wordt uiteraard verschil gemaakt tussen jeugd en senioren. Om veel onrust weg te 
nemen is het volgende uitgangspunt geformuleerd:
- Alle jeugdteams van AJc’96 en KVV kunnen horizontaal overstappen naar de nieuwe fusieclub. Uiteraard 
worden er in geval van te weinig spelers in een groep, spelers aangevuld en ook worden er gesprekken 
gevoerd als een speler, speelster echt aan-toonbare kwaliteiten heeft die het team nivo overstijgen. Ook 
mogen huidige AJc-en KVV-jeugdleden natuurlijk zelf de keuze maken om hoger te willen/gaan spelen.

- Alle niet selectieteams van beide clubs kunnen horizontaal overstappen naar de nieuwe fusieclub. Wel gaat 
dit onder coördinatie. Alle recreatie teams in de jeugd hebben recht op een trainer en een leider en staan 
onder coördinatie van een hoofdleider. In organisatorische voorwaarden hebben ze hetzelfde recht als de 
selectieteams. 

Alle recreatieteams in de senioren hebben recht op nader in te vullen trainingsmoment(en) en training en 
wedstrijd materiaal. We spelen in op de ontwikkelingen met betrekking tot het 35+, 45+ en andersoortig 
voetbal dat in (al dan niet door de KNVB georganiseerd) competitieverband wordt gespeeld. De speeldagen 
kunnen dan ook flexibel zijn.

3.2.3 ONDERSTEUNING
Omdat er een grote club ontstaat is een technisch manager noodzakelijk. Deze technisch manager voert het 
technische beleid uit wat in het voetbalbeleidsplan van de nieuwe vereniging wordt vastgesteld. De manager 
werkt nauw samen met het bestuurslid technische zaken en de commissie voetbal (zie organogram in de 
bijlage). Deze technisch manager krijgt een grote, cruciale taak en komt dan ook in loondienst van de club 
voor minimaal 32 uur. Deze functie kan ook ingevuld worden door 2 personen/managers.

Verder willen we inspelen op de ontwikkelingen in het voetbal landschap. Spelers, speel-sters, die meer uit 
zichzelf willen halen moeten hiervoor de mogelijkheden krijgen. Dit proberen we naast de reguliere activitei-
ten te halen uit:
a) Individuele techniektraining
b) Multisport training gebaseerd op het Athletic Skills Model
c) Keeperstraining
d) Individuele of team video analyses

Deze activiteiten komen in het voetbalbeleidsplan en krijgen een vaste structuur in het aan-bod. Een apart 
ondersteund deel is het medische gedeelte. We zetten met de nieuwe fusie-club in op een structurele inzet 
van sportfysiotherapie waarbij -interventie-behandeling-revalidatie-herstel structureel wordt ingebed. Dit 
pakket maakt het ook voor praktijken in-teressant om hierop in te stappen. Daar waar nodig kan ook preven-
tief een kinderfysio en/of fitheidsprogramma zoals Cool2B-fit worden ingezet.

3.2.4 BELEVEN
Een kleine zijtak maar niet minder belangrijk. Voetbal is beleven. Een voetbalclub komt er bij de jeugdleden 
allang niet meer mee weg om ze alleen voetbal aan te bieden. Ze willen beleving op hun sportpark op zowel
schoolgebied, voetbal en vriendschappen. Dat kan nu al door de regulier georganiseerde activiteiten. Ook 
willen we de jeugdleden een fysieke plek geven en dan dient er een honk te komen. Een jeugdhonk gemaakt



door en bedoeld voor jeugdleden waar ze naast voetbal ook samen aan schoolopdrachten kunnen werken en 
vriendschappen kunnen sluiten en onderhouden.

3.2.5 MEIDEN EN VROUWENVOETBAL
Een geïntegreerd onderdeel van de club is het meiden- en vrouwenvoetbal. Volgens de visie van het niet 
selecteren stromen meiden in op dezelfde wijze als de jongens. Vanaf onder elf proberen we twee sporen te 
volgen. Meiden voor wie het qua ontwikkeling beter is dat ze onder de jongens gaan spelen, proberen we dat 
ook te stimuleren. Meiden, die onder elkaar willen blijven spelen, kunnen dit ook. Een horizontale overdracht 
vanuit het O10 team van AJc’96 en KVV vindt plaats. We proberen in elke leeftijdsfase 2 teams te formeren 
waarbij het eerste team dan predicaat selectie krijgt met dezelfde voorwaarden als de selectieteams van 
de jongens. Met 1 team per leeftijdsgroep wordt elk jaar bekeken of het als selectie of als recreatief wordt 
gezien. 

3.2.6 ANDERE VORMEN VAN VOETBAL (WALKING VOETBAL, G-VOETBAL, VOETGOLF)
De nieuwe fusieclub speelt in op de ontwikkelingen met betrekking tot andere vormen van voetbal. Zo willen 
wij voortborduren op het initiatief wat al is gestart met Walking voetbal. De landelijke ervaringen zijn enorm 
positief en de sport is enorm booming. Ook willen we in samenspraak met zorginstellingen gaan kijken of we 
kunnen starten met G-voetbal of Pas-send Voetbal (voetbal voor mensen met gedragsmatige problemen). 
Ook andere ontwikke-lingen en trends worden door de technisch manager(s) in de gaten gehouden, zodat 
waar wenselijk erop ingesprongen kan worden.

3.2.7 SCHEIDSRECHTERS
Geen wedstrijd zonder scheidsrechter! We willen de jeugd vanaf de O15 kennis laten maken met fluiten. Elk 
team krijgt per toerbeurt de opdracht om wedstrijden te fluiten vanaf de JO11. Dit doen we bewust al in O15 
omdat ze in O17 verplicht hun spelregelkennis moeten halen. Ook kunnen we rondom het bewustzijn van 
jeugdleden met betrekking tot fluiten leuke activiteiten hangen. Voor de wedstrijden waarvoor geen bonds-
scheidsrechter wordt aangesteld stellen we een scheidsrechterscommissie in, die daarvoor probeert te 
zorgen. Maar niet alleen daarvoor; de commissie probeert ook leden te activeren en enthousiasme-ren om 
scheidsrechter te zijn en te blijven binnen de club.

3.2.8 COMMISSIE VOETBAL
De commissie voetbal vergadert standaard met elkaar en wisselt vanuit hun eigen achter-grond ervaringen 
en kennis uit. Het bestuurslid technische zaken zit deze vergaderingen voor of laat zich vervangen door de 
technisch manager(s). In deze commissie zijn de vol-gende mensen vertegenwoordigd:
a) Coördinator hoofdleiders
b) Coördinator scheidsrechters
c) Coördinator keepers
d) Coördinatoren boven- en onderbouw
e) Coördinator meidenvoetbal
f) Coördinator recreatie senioren
g) Coördinator scouting
h) Coördinator medisch
i) Coördinator data
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3.2.9 SAMENVATTEND PUNTSGEWIJS
Doelstelling 1: 
Er zijn voor iedereen gelijke kansen en mogelijkheden, die wil voetballen in de gemeente Losser
Doelstelling 2:
Het prestatieniveau gaat de komende jaren significant hoger worden dan de huidige klasse waar beide clubs 
nu in spelen

• De speeldag voor alle selectieteams wordt zaterdag
• We gaan voor minimaal 2 en het liefste 3 selectieteams senioren met dezelfde voorwaarden
• We spelen in op individuele ontwikkeling (denk aan techniektraining, Multi sport, videoanalyse systeem)
• Alle jeugdteams van AJc’96 en KVV en alle niet selectie seniorenteams van beide clubs kunnen horizontaal  
 overstappen naar de fusieclub
• We spelen in de senioren recreatie in op de ontwikkelingen m.b.t. 35+, 45+ etc.
• De leden in de recreatieteams jeugd hebben recht op een trainer, leider, goed materiaal en    
 trainingsmogelijkheden
• Er wordt stevig geïnvesteerd in de ondersteuning door het aanstellen van een technisch manager
• Meidenvoetbal is een geïntegreerd onderdeel van de vereniging
• We staan open voor, en spelen in op ontwikkelingen met betrekking tot andere soorten van voetbal
• De scheidsrechterscommissie krijgt een grote en belangrijke rol binnen de vereniging
• De commissie voetbal wordt de motor van de voetbaltechnische tak van de vereniging



3.3. WERKGROEP ACCOMMODATIE
Bij een fusie is het de ambitie de leden te verenigingen. De accommodatie kan daarbij letterlijk en figuurlijk 
het hart van de club vormen, als een soort huiskamer. Een voetbalclub is echter niet alleen plek waar mensen 
sport bedrijven maar ook een plek waar mensen ontspannen, elkaar ontmoeten en in contact komen met 
anderen. Een duurzame visie op de accommodatie van de fusieclub is dan ook niet alleen een visie die beant-
woord aan de vraag van vandaag, maar ook beantwoord aan de vraag van morgen en de toekomst. We 
nemen 2 jaar de tijd om toe te werken naar de profielen ontmoeting en voetbaltechnisch hart. Dat biedt de 
mogelijkheid om over en weer geleidelijk te integreren. De precieze invulling binnen de hoofdfuncties voet-
baltechnisch hart en ontmoeting vormt nog onderwerp van uitwerking.

3.3.1 VISIE LANGE TERMIJN
Het is de ambitie op de lange termijn te gaan voor 1 duurzame investering in een nieuw clubgebouw in het 
hart van de accommodatie. Alle activiteiten en faciliteiten worden in en rondom deze denkbeeldige huis-
kamer georganiseerd en krijgen een plekje binnen het geheel. Ontmoeten, bijpraten, napraten en gezel-
ligheid worden gefaciliteerd en op die manier kunnen we als een vereniging groeien. Bij een lange termijn 
moet gedacht worden aan een periode van ongeveer 3 tot 5 jaar en is afhankelijk van het bouwproces en de 
daarbij behorende bouwvergunningsprocedures.

Een voetbalclub is echter meer dan een sportvereniging. De velden en de accommodatie kunnen ook door 
de week ingezet worden voor andere maatschappelijke behoeftes en trends. Naast de voetbaltechnisch 
gerelateerde behoeftes als verzorging / herstel en fysiotherapie moet de accommodatie ook ruimte kunnen 
bieden voor maatschappelijke behoeftes als buitenschoolse opvang, lunch café, onderwijsprogramma’, ver-
gader- en activiteitenlocaties. Daarmee komt de fusieclub niet alleen midden in de maatschappij te staan, 
ook zal de bezetting van de accommodatie verhoogd worden waarmee extra inkomsten gegenereerd kunnen 
en kosten gedeeld kunnen worden. 

De accommodatie van de fusieclub moet niet alleen het sporten van haar leden waarborgen voor nu en de 
toekomst, maar ook de club zijn die zich midden in de maatschappij wil positioneren. Daarmee zal de fusie 
steeds meer naar de achtergrond verdwijnen en de club haar bestaansrecht opeisen. Deze nieuwe accom-
modatie zal een flinke investering met zich meebrengen. De haalbaarheid hiervan zal dan ook verder moeten 
worden onderzocht in een zogenaamde “business case”.  Als er sprake is van een haalbare businesscase zal 
het bestuur deze te zijner tijd aan de ledenvergadering presenteren en voorleggen ter besluitvorming. De 
werkgroep accommodatie verzamelt momenteel veel informatie, voorbeelden en praktijkervaringen vanuit 
verschillende andere clubs en gemeenten welke voor dezelfde maatschappelijke opgave staan. 

3.3.2 VISIE KORTE EN MIDDELLANGE TERMIJN
Bij een fusie zullen beide clubgebouwen op de korte/middellange termijn in gebruik blijven. De kleedkamers 
in beide gebouwen én alle velden zijn ook nodig om het sportprogramma op de zaterdag te kunnen rooste-
ren. De voorkeur gaat uit naar 1 huiskamer met horecafunctie waar we als fusievereniging alle leden kunnen 
verenigen. De kantine Brilmansdennen krijgt deze functie. 
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Het eerste elftal gaat spelen op veld 1 van sportpark Brilmansdennen. De kantine Hannekerveld wordt ingezet 
voor het voetbaltechnische vlak voor (video)besprekingen en verzorging / herstel / fysiotherapie. Vanuit dit 
voetbaltechnische hart zouden het eerste elftal en andere selectie elftallen ook gebruik kunnen maken van 
de kleedkamers. Aanvullend kan eventueel het voetbaltechnisch hart ook nog benut worden voor de jongste 
leden. 

We nemen maximaal 2 jaar de tijd om toe te werken naar één huiskamer en één voetbaltechnisch hart. Dat 
biedt leden de mogelijkheid om over en weer geleidelijk te integreren. De uitstraling op het gehele park, dient 
de uitstraling van de fusievereniging te worden. Daarmee wordt beoogd dat kleuren, bewegwijzering, borden 
en huisstijl door middel van restyling, maar zonder hele grote ingrepen worden aangepast. De kosten hiervoor 
zijn meegenomen in de begroting.



3.4. WERKGROEP FINANCIËN
Beide verenigingen verkeren in een financieel (zeer) gezonde positie. De financiële situatie is met elkaar 
gedeeld. Er is bij beide verenigingen sprake van een helder en duidelijk financieel beleid, daarnaast hebben 
ze een ruim positief liquide saldo. De voorgestelde fusie maakt, dat de twee verenigingen ook financieel 
worden samengevoegd en hierdoor ontstaat een financieel stabiele fusievereniging die streeft naar een 
gezonde exploitatie.Het opstellen van een nieuw financieel beleid voor de fusievereniging is geen actie van 
de werkgroep en wordt na oprichting van de fusievereniging opgesteld en voorgelegd aan de leden ter goed-
keuring.

3.4.1 BEGROTING
Bij het opstellen van de gezamenlijke exploitatiebegroting voor het seizoen 2022-2023 en prognose van de 
beginbalans seizoen 2022-2023 wordt uitgegaan van een enigszins conservatieve berekening van de ver-
wachte inkomsten en uitgaven. Dit komt omdat een nieuwe fusievereniging altijd enige onzekerheid kent 
en in het begin bestaande afspraken ertoe zouden kunnen leiden, dat er tijdelijk dubbele of extra kosten 
kunnen zijn. Zie ook de bijlage voor de begroting.

3.4.2 FINANCIËLE COMMISSIE
Wij stellen voor, dat binnen de fusievereniging een financiële commissie wordt samengesteld onder leiding 
van de penningmeester. Wij stellen deze structuur voor, omdat de fusievereniging een grote club zal zijn en 
de taak te groot is voor één persoon. De verwachting is, dat de financiële commissie zal bestaan uit:
• Penningmeester (voorzitter)
• Lid ledenadministratie / contributie inning
• Lid administratie algemeen
• Lid administratie sponsoring / businessclub
• Lid administratie kantine
De financiële commissie is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de fusievereniging. 
Tevens verzorgt de financiële commissie de jaarlijkse financiële afsluiting, waarna de kascontrolecommissie 
een controle uitvoert over de gevoerde boekhouding en de gepresenteerde jaarrekening. Het bestuur legt 
vervolgens verantwoording af aan haar leden voor het gevoerde financiële beleid.

3.4.3 CONTRIBUTIE
Wij stellen voor om de contributie van de vereniging, die op dit moment het hoogst is, te kiezen als basis 
voor de contributie van de fusievereniging.

3.4.4 CONTRIBUTIE LEDEN FUSIEVERENIGING
• Spelend lidmaatschap Senioren     € 23,50 per maand
• Spelend lidmaatschap Junioren (6 jaar t/m 18 jaar)   € 19,90 per maand *)
• Spelend lidmaatschap Mini (0 jaar t/m 5 jaar)   €   3,90 per maand *)
• Spelend lidmaatschap Veteranen 35+/45+    € 18,90 per maand
• Niet spelend lidmaatschap (rustend lid)    €   9,95 per maand

*) Jeugdleden uit hetzelfde gezin krijgen de volgende korting: 
 (2e kind € 2,50 per maand, 3e kind € 5,00 per maand, 4e kind € 10,00 per maand)
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      3.5. WERKGROEP SPONSORING
3.5.1 HUIDIGE SPONSOREN
Ondernemers in Losser staan unaniem achter de fusie. De werkgroep Sponsoring heeft een overzicht 
gemaakt van de sponsoren van beide verenigingen. Daarna is contact gezocht met een groot aantal van hen, 
om te achterhalen wat een fusie voor hen zou betekenen. 

Daarbij geeft iedereen aan voorstander te zijn. Vervolgens blijken er sponsoren te bestaan die hun bijdrage 
gelijk zullen houden, maar ook enkele sponsoren die hun bijdrage zullen verminderen omdat er straks aan 
één club wordt bijgedragen en niet aan twee.

Een groot deel van de sponsoren echter staat open voor een grotere bijdrage, omdat het bereik van een 
fusieclub vele malen groter is. Ze zien in dat we op meerdere vlakken echt iets terug kunnen doen door de 
omvang van de fusieclub. Als we creatief met hen meedenken kan sponsoring echt iets opleveren. Denk aan 
de werving van personeel, aan additionele verkoop van producten, diensten etc.

Alle sponsoren gecombineerd brengen op dit moment gesaldeerd ongeveer 60K op in de beide clubkas-
sen. De werkgroep Sponsoring spreekt de verwachting uit dit bedrag in een periode van maximaal drie jaar 
omhoog te kunnen brengen naar 100K.

In de komende periode zal gewerkt worden aan manieren om maatwerk voor sponsoren te kunnen leveren. 
Voorbeeld hiervan is de Reuvers Arena op sportpark Brilmansdennen.

3.5.2 BUSINESSCLUB
De Businessclub Proat’n en Ball’n is in 2021 opgericht door KVV Losser. De werkgroep adviseert deze club te 
laten bestaan en verwacht het aantal leden uit te kunnen bouwen naar 50. Daarmee levert de businessclub 
een substantiële bijdrage aan de clubkas en versterkt het de onderlinge banden van ondernemers in Losser. 
De businessclub heeft een zelfstandig bestuur. Het fuseren van KVV Losser en AJc’96 tot één voetbalver-
eniging, zal een positieve impuls geven aan de structurele verbinding tussen het voetbal en ondernemend 
Losser. 

3.5.3   STABIELE COMMISSIE
De werkgroep Sponsoring, gecombineerd met de huidige bestuursleden van de Businessclub, committeert 
zich gezamenlijk en volledig aan de toekomstige sponsorcommissie.

3.5.4   SPONSORING TRANSITIEKOSTEN
De werkgroep Sponsoring heeft een berekening gemaakt met betrekking tot initiële transitiekosten zoals 
bijv. kleding. Een groep ondernemers in Losser is vervolgens gevraagd om een bijdrage in deze kostenpost, 
die alleen al qua kleding ruim een ton in euro’s groot is. Deze kostenpost is vervolgens opgevuld, met dank 
aan betrokken sponsoren.

Voor de werkgroep Sponsoring is dit feit een bevestiging van de verwachting dat ondernemend Losser 
bereid is een fusieclub op een bijzonder waardevolle manier te ondersteunen.



      3.6. WERKGROEP COMMUNICATIE (EN HUISSTIJL)
3.6.1 COMMUNICATIEPLAN
De werkgroep communicatie heeft een uitgebreid communicatieplan uitgewerkt vanaf het moment dat de 
fusie rond is. Het communicatieplan is voornamelijk geschreven voor de nieuw samen te stellen commis-
sie communicatie van S.V. Losser. De werkgroep communicatie stelt vast dat het belangrijk is om op korte 
termijn tijdens het fusietraject te starten met het opzetten van een commissie communicatie en te beginnen 
met de werkzaamheden, omdat diverse zaken behoorlijk wat voorbereidingstijd vragen.
Belangrijkste eerste actiepunten voor de commissie communicatie zijn:
• Invulling geven aan de rollen van de commissie communicatie
• Bouwen van een website voor de nieuwe vereniging
• Social media plan maken voor de nieuwe kanalen
• Onderlinge afstemming en jaarplanning maken voor de communicatie commissie

3.6.2 HUISSTIJL
S.V. Losser ontwikkelt een eigen huisstijl in lijn met de voorgestelde clubkleuren en clubnaam en gebruikt 
deze bij alle communicatie.

3.6.3 ICT
Beheer van de ICT-infrastructuur is in handen van de ICT-commissie. Ook deze commissie valt onder het 
commissie Communicatie. Het streven van de ICT-commissie voor de nieuwe vereniging is samen te vatten 
onder de volgende thema’s:
 
Cloud-only
Alle applicaties van de nieuwe vereniging dienen cloud-based te zijn. Dit wil zeggen dat ze makkelijk via het 
internet te bereiken zijn en het technisch beheer niet valt onder de nieuwe vereniging. Hierdoor hoeft de 
vereniging niet te investeren in aanschaf en onderhoud van servers en dergelijke.

Mobile first
Gebruikersapplicaties dienen het uitgangspunt te hebben dat gebruikers zoveel mogelijk mobiel onder-
steund worden. Voorbeelden zoals bijvoorbeeld Spotify (mobiel, tablet of web) dienen als blauwdruk voor 
andere applicaties.

Harmonisatie
De werkgroep adviseert om zo spoedig mogelijk na oprichting een plan te maken voor harmonisatie van het 
aantal applicaties voorheen in gebruik bij KVV Losser en AJc’96.
Registratie bij de bron, eenvoud van beheer en reductie van kosten zijn hierbij belangrijke overwegingen.
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       3.7. WERKGROEP COMMISSIES
De vele vrijwilligers zorgen voor de fundering en het bestaan van de huidige voetbalverenigingen. Een sterke 
en gepassioneerde groep vrijwilligers is ook nodig om de fusievereniging op te zetten, te onderhouden en 
door te ontwikkelen. Ook vrijwilligers die niet direct een band hebben met het voetbal in Losser willen we 
betrekken. Daarom wil de nieuwe vereniging leden en in het bijzonder de vrijwilligers van AJc’96 en KVV 
Losser het thuisgevoel bieden in de nieuwe club. Dit doen we door de huidige commissies van AJc’96 en KVV 
Losser en daaraan verbonden activiteiten uit de oude verenigingen mee te nemen en een plek te bieden in 
de nieuwe club. 

We willen één vereniging worden en de mooie bestaande commissies en activiteiten daarvoor benutten. 
We denken dat dat kan door de krachten te bundelen. En door de samenstelling van de commissies te laten 
bestaan uit leden afkomstig van AJc’96 en KVV Losser. Eerst volgt het overzicht van de huidige commissies 
van beide verenigingen, daarna het voorstel voor die van de fusievereniging.

3.7.1 COMMISSIES KVV LOSSER
Internetcommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor de website en de overige KVV Losser digitalisering.

Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)
De JAC houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de spelers vanaf de mini’s tot aan O17.  
Aan het begin van het seizoen wordt er een plan gemaakt en zo worden in de loop van het seizoen door 
werkgroepen verschillende leuke activiteiten georganiseerd waarbij iedere leeftijdsgroep aan bod komt.

Kledingcommissie
KVV Losser wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een uniforme outfit (wed-
strijdkleding) rondloopt/speelt. Dit geeft een correcte, verzorgde, herkenbare en professionele uitstraling. 

Lief en leedcommissie
KVV Losser is een betrokken vereniging. Om dat nog meer te benadrukken is er een Lief & Leed commissie in 
het leven geroepen. 

Onderhoudsploeg
KVV Losser heeft een onderhoudsploeg die bestaat uit leden die vrijwillig vele klussen opknappen op het 
sportpark. Dit zijn leden die vaak 60+ of ouder zijn en die regelmatig bij elkaar komen en onder het genot 
van een kop koffie de werkzaamheden bespreken die er gedaan moeten worden. Vermeldenswaardig is de 
samenwerking met Stichting Aveleijn.

Supportersvereniging
De Supportersvereniging van KVV Losser is opgericht in 1946. De doelstelling van de Supportersvereniging 
KVV Losser is de onderlinge band tussen supporters en de elftallen van KVV Losser te versterken en om de 
beleving in de vereniging te behouden of te vergroten. Het lidmaatschap bedraagt € 5,– per jaar. De suppor-
tersvereniging organiseert onder meer bingo en kaartavonden.

De Technische commissie (TC) 
De TC houdt zich bezig met alle zaken rondom de selectie-elftallen van KVV Losser. 



       Veteranencommissie
Er worden jaarlijks evenementen georganiseerd zoals de dartavond en fietstocht op Hemelvaart. En met 
regelmaat schenkt de veteranencommissie de club leuke presentjes. 

3.7.2 COMMISSIES AJC’96
Veteranen
Jaarlijks organiseert de veteranenafdeling verschillende evenementen, waarvan velen al een jarenlange tra-
ditie kennen. 

Onderhoudsploeg
Vergelijkbaar met die van KVV Losser. Deze ploeg zamelt tevens oud papier in.

Darts
Er is een actieve dartgroep binnen de vereniging

3.7.3 COMMISSIES FUSIEVERENIGING
De nieuwe club heeft ten minste de volgende commissies / afdelingen:
Supportersvereniging
Doel is de onderlinge band tussen supporters en de elftallen te versterken en om de beleving in de vereni-
ging te behouden of te vergroten. Het oprichtingsjaar van de supportersvereniging blijft 1946.

Veteranenafdeling
Doel is binding binnen de vereniging te vergroten door tal van activiteiten te organiseren. Onderhoudsploeg: 
werkt aan het onderhoud en de wekelijkse koffiemomenten voor de werkbespreking blijven er vanzelfsprekend.

Lief en leed commissie
Leden zijn gekend en voelen dat de club er voor hen is in persoonlijke moeilijke tijden of vrolijke levensmomenten.

Jeugd activiteitencommissie (JAC)
Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de spelers vanaf de mini’s tot aan O17.  
En uiteraard is er van harte ruimte voor diverse groepen, zoals de dartgroep.

3.7.4 AFBAKENING EN PLANNING 
Afbakening
De bestaande ‘Club van 100’ is een zelfstandige club en valt buiten de scope van dit fusieplan, het zou fijn 
zijn als deze club ook de nieuwe vereniging gaat ondersteunen. De internetcommissie is onderdeel van de 
werkgroep Communicatie, de Kledingcommissie is onderdeel van de werkgroep Uitstraling. En de Technische 
Commissie valt onder de werkgroep voetbal. Daarover leest u elders in dit fusieplan.

Planning
In de opbouw naar de nieuwe vereniging staat ons het volgende te doen:
• Trekkers / voorzitters voor de commissies werven en daarvoor eerst te rade gaan bij de huidige   
 voorzitters en trekkers
• Activiteitenplan opstellen samen met de oude leden van de commissies, aangevuld met nieuwe 
 leden ten behoeve van een evenwichtige inbreng vanuit KVV Losser en AJc’96
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3.8. WERKGROEP JURIDISCH / NOTARIEEL
Met behulp van Notariskantoor Poppinghaus worden de verenigingen AJc‘96 en KVV Losser gefuseerd tot de 
nieuwe vereniging S.V. Losser. Voor deze nieuwe vereniging worden nieuwe en eigentijdse statuten vastge-
legd. Hierbij zijn de modelstatuten vanuit de KNVB leidend.

Bij een juridische fusie gaan beide verenigingen samengevoegd worden tot de nieuwe vereniging S.V. Losser, 
waarbij 2 september 1930 als jubileumdatum wordt aangehouden.

Voordat de fusie een feit is, moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Beginnend met een ledenver-
gadering waarin beide besturen afzonderlijk dit fusieplan presenteren en de leden vragen om de besturen 
toestemming te geven de fusie te voltooien. In juridische zin is het fusieplan het fusievoorstel. Het fusievoor-
stel bestaat uit de volgende onderdelen:
• De rechtsvorm, de naam en de plaats van inschrijving (de zetel) van de fuserende verenigingen, hiervoor 
verwijzen wij naar de voorgestelde statuten
• De statuten van de verdwijnende verenigingen
• Alsmede de statuten van de verkrijgende (nieuwe) vereniging en eventueel de akte van oprichting
• De jubileumdatum van 2 september 1930
• De samenstelling van het voorlopige bestuur van de fusievereniging
• Overige stukken, welke de notaris en de Kamer van Koophandel van belang acht
• Beoogde oprichtingsdatum 1 juli 2022 (daarmee ook de start van het nieuwe boekjaar)

Na ondertekening van het fusieplan door beide besturen volgt nederlegging van het definitieve voorstel bij 
de Kamer van Koophandel. Tegelijkertijd komt er in een landelijk verspreid dagblad een aankondiging van het 
fusievoorstel. In de aankondiging zal staan, dat beide verenigingen voornemens zijn te fuseren en dat het 
definitieve fusievoorstel ter inzage ligt bij zowel de Kamer van Koophandel als bij de secretarissen van beide 
verenigingen.

3.8.1 STEMMING OVER DEFINITIEVE FUSIE
Het fusievoorstel wordt bekrachtigd tijdens een algemene ledenvergadering van AJc‘96 en KVV Losser, die 
afzonderlijk en gelijktijdig zullen plaatsvinden. Bij zowel AJc’96 als KVV Losser geldt dat ten minste 66,7% van 
de leden aanwezig moet zijn (quorum). Bij beide verenigingen dient, wanneer het quorum wordt gehaald, 
66,7% van het aantal uitgebrachte stemmen voor het fusievoorstel te stemmen. Wanneer het quorum 
niet wordt gehaald, zal er binnen 2 weken een tweede algemene ledenvergadering georganiseerd worden, 
waarbij er opnieuw zal worden gestemd voor het fusievoorstel. De quorumeis van 66,7% leden is bij die 
tweede vergadering niet meer van kracht. Wel geldt in die tweede vergadering dat 66,7% van het aantal uit-
gebrachte stemmen voor het fusievoorstel moet stemmen om het fusievoorstel aan te nemen.
 
Wanneer het fusievoorstel is aangenomen, wordt er een verzoek tot goedkeuring fusie ingediend bij de 
KNVB. Bij het verzoek moeten de nieuwe statuten en de notulen van de ledenvergaderingen worden inge-
diend. Wanneer de KNVB akkoord is met de fusie laten we de akte bij de notaris passeren. De dag, nadat de 
akte gepasseerd is bij de notaris, wordt de fusie van kracht. Binnen acht dagen na het passeren van de akte 
moet de fusie tussen beide verenigingen ingeschreven worden in het register van de Kamer van Koophandel.
      



3.8.2 DIGITAAL STEMMEN FUSIEVOORSTEL 11 TOT EN MET 25 MAART 2022
Het is binnen AJc’96 en KVV Losser mogelijk digitaal te stemmen op het fusievoorstel. Dit stemmen wordt 
verzorgd door een organisatie gespecialiseerd in online verkiezingen en verzorgt eerlijke en anonieme ver-
kiezingen. De verkiezingssoftware, die voor het stemmen op het fusievoorstel wordt gebruikt, heeft SSL 
certificaat (https://), beveiligde domeinen en beveiligde servers. Hiermee beveiligen zij voor onze stemming, 
net als bij het online bankieren de verbinding tussen de computer van de stemgerechtigde en de server. 
Haar beveiligde servers zijn gecertificeerd en worden dagelijks gecontroleerd op veiligheid (Hackersproof, 
Malware etc).

3.8.3 STEMBERICHT EN STEMZWAARTE
Ieder lid krijgt een stembericht via het email-adres uit sportlink.nl (ledenadministratie, die is gekoppeld met 
de KNVB) en als leden geen mailadres hebben ontvangen zij een stembericht per briefpost. In beide per-
soonlijke berichten staat dezelfde stemcode. Deze stemcode kan éénmaal gebruikt worden voor een stem 
per clublid. In de stemsoftware is rekening gehouden met het verschil in stemzwaarte per leeftijdscategorie, 
die bij KVV Losser geldt. Leden van KVV Losser tot en met 15 jaar oud hebben stemzwaarte één, leden van 
16 tot en met 17 jaar hebben stemzwaarte twee en leden van 18 jaar en ouder hebben stemzwaarte drie. 
De peildatum van de leeftijdsbepaling is 25 maart 2022. Bij AJc’96 heeft ieder lid een stem met stemzwaarte 
één. De stemzwaarte staat los van het opkomstpercentage/quorum. Het quorum telt alleen de leden, die 
mogen stemmen en niet de zwaarte van de stem.
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Beste (ere)leden, vrijwilligers, betrokkenen en andere belanghebbenden,

Wij hopen dat je met veel plezier en met een positief gevoel het fusieplan zoals opgesteld door de stuur-
groep ‘fusieonderzoek’ met adviserende input van alle werkgroepen, (ere)leden, vrijwilligers, specialisten en 
adviseurs en gedragen door de besturen van de voetbalverenigingen KVV Losser en AJc‘96, hebt gelezen.

In de voorbije maanden hebben wij na intensieve en constructieve afstemming de basis gelegd voor dit fusie-
plan. Het fusieplan is vrij uitgebreid opgezet en richt zich op een aantal belangrijke beslissingen, die de ver-
enigingen overeen dienen te komen. Wij vinden het belangrijk, dat deze keuzes in een vroeg stadium worden 
voorgelegd, zodat er duidelijk beeld is, waar uiteindelijk mee ingestemd wordt. Uiteraard zijn deze keuzes 
weloverwogen mede op basis van de documenten van de werkgroepen en in samenspraak met elkaar en 
betrokken vrijwilligers, gemaakt.

We herkennen de gevoeligheid die dit plan bij sommigen oproept. Daarom is het bewaren van het goede en 
de herkenbare elementen van beide verenigingen zo belangrijk. 

Wij zien met vertrouwen en enthousiasme uit naar de vervolgstappen rondom de fusie en vragen alle leden 
om zich achter dit fusieplan te scharen.              

Wij willen de werkgroepen bedanken voor hun enthousiasme en waardevolle input bij de totstandko-
ming van dit fusieplan. Verder willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit fusieplan hartelijk 
bedanken voor zijn of haar inbreng. Op voorhand bedanken we eenieder, die ons komt helpen om samen te 
bouwen aan S.V. Losser. Wij nodigen je daar ook van harte voor uit.

S.V. Losser; Samen voor Iedereen

Namens de besturen en de stuurgroep fusieonderzoek,

KVV Losser en AJc‘96

4. NAWOORD



4. NAWOORD

BIJLAGE 1: BEGROTING

Inbreng in de nieuwe club
• Leden KVV Losser en AJC
• Activa en passiva KVV Losser, AJC, Stichting Exploitatie Accommodatie KVV Losser en Stichting    
Beheer Voetbalvelden Losser, te weten:
 > 4 kunstgrasvelden
 > 1 kunstgras miniveld
 > 2 natuurgrasvelden
 > 2 kantines inclusief inrichting
 > Overige activa (o.a. materieel, doelen, lichtinstallaties)
 > Liquide middelen en schulden (kort- en langlopend)

Wat betekent dit in €uro’s?
Materiele vaste activa (o.a. velden, gebouwen)  € 750.000
Liquide middelen     € 250.000
TOTAAL ACTIVA     € 1.000.000

EV KVV Losser      € 425.000 (per lid € 450) 
EV AJC       € 325.000 (per lid € 1.000)

Eigen vermogen      € 750.000 
Schulden (o.a. founders, obligaties, Energiefonds)  € 250.000
TOTAAL PASSIVA     € 1.000.000

Wat levert de fusie (jaarlijks extra) op?
Contributies extra (niveau KVV Losser)  € 10.000
Sponsoring extra (structurele jaarlijkse bijdragen) € 35.000
Synergie / besparingen op huisvesting en energie  € 10.000
Synergie / besparingen op personeelskosten  € 15.000
Overige synergie / besparingen   € 5.000
TOTAAL      € 75.000

Contributievoorstel 2022-2023 
Spelend lidmaatschap senioren   € 23,50 per maand
Spelend lidmaatschap junioren (6 jaar t/m 18 jaar)* € 19,90 per maand
Spelend lidmaatschap Mini (0 jaar t/m 5 jaar)* €   3,90 per maand
Spelend lidmaatschap Veteranen 35+/45+  € 18,90 per maand
Niet spelend lidmaatschap (rustend lid)  €   9,95 per maand

* Jeugdleden uit hetzelfde gezin krijgen de volgende korting 
   (2e kind € 2,50 per maand, 3e kind € 5,00 per maand, 4e kind € 10,00 per maand)

BIJLAGEN
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Verwachte exploitatie 2022-2023
Opbrengsten
Contributies    € 250.000
Sponsoring     € 100.000
Kantine     € 225.000
Overige inkomsten   € 125.000
TOTAAL     € 700.000

Kosten     € 125.000
Personeelskosten Exploitatiekosten  € 200.000
incl. afschrijvingen 
Kantine     € 150.000
Overige kosten     € 75.000
TOTAAL     € 550.000

Per saldo (jaarlijks) batig saldo  € 150.000

 



BIJLAGE 2: STATUTEN KVV LOSSER
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BIJLAGE 3: STATUTEN AJC ‘96

 blad - 1 - 
RS/MB/2021.000968.01 
 
 
 
 
 

STATUTENWIJZIGING 
 
Op @ 
verschenen voor mij, mr. Ruth Margaretha Stegehuis, hierna te noemen: notaris, als 
waarnemer van mr. Roeloffien Marchje Pöppinghaus-Oortwijn, notaris te Losser: 
1. de heer Roger Albertus Bernardus DE VRIES, wonende te 7582 JB Losser, 

Reekersgaarden 46, geboren te Losser op zestien augustus negentienhonderd drieënzestig 
(paspoort, NMKKKC740), gehuwd met mevrouw Josefine Christine Maria Linderman; 

2. de heer Bram LEFERS, wonende te 7582 HR Losser, De Klomp 3, geboren te 
Enschede op zesentwintig november negentienhonderd zestig (@, @), in algehele 
gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Eliane Gertruda Simone Martina 
Anna Maria Maarschalkerweerd 

ten deze handelend voorzitter respectievelijk bestuurder van de:  
Sportvereniging Achilles Juliana Combinatie 1996, gevestigd te Losser (adres: 
Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser ), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 
40077260 en als zodanig deze vereniging overeenkomstig artikel 11 van haar statuten 
rechtsgeldig vertegenwoordigende, zulks ter uitvoering van na te melden besluit van de 
algemene ledenvergadering. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de algemene ledenvergadering van 
de vereniging, gehouden op ……………………………….., met algemene stemmen is 
besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging.  
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat de 
statuten komen te luiden als volgt: 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: S.V. A.J.C. '96 (Sportvereniging Achilles Juliana 

Combinatie 1996). 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Losser. 
DUUR 
Artikel 2 
1.  De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2.  Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni. 
3.  De vereniging is opgericht op twintig mei negentienhonderd zesennegentig als 

voortzetting van de voetbalvereniging T.A.R. (Tot Achilles Roem) en Sportvereniging 
Prinses Juliana. 

DOEL 
Artikel 3 
1.  De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport in al 

zijn algemeenheid en de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen in het 
    bijzonder. 
2.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken 
    door: 
    a.  het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB); 
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    b.  deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en 
evenementen; 

    c.  zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport of enige andere sport te 
organiseren. 

    d.  de voor een goed sportief en recreatief klimaat benodigde accommodatie tot stand te 
brengen en in stand te houden. 

3.  De vereniging beoogt niet het maken van winst en mag een  eventuele winst niet onder 
haar leden verdelen. 

LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
1.  a.  Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. 
    b.  Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, 

kunnen lid zijn van de vereniging. 
2.  a.  Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet  worden toegelaten degenen, die 

niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB 
het lidmaatschap heeft beëindigd. 

    b.  De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de 
vereniging een functie - welke dan ook - bekleden het lidmaatschap van de KNVB 
aan te vragen. 

    c.  Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als  lid tot de vereniging wensen te 
worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. 

3.  Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de 
eerstvolgende algemene  vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met 

    inachtneming van het in lid 2 bepaalde. 
4.  Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering  een lid wegens zijn bijzondere 

verdiensten voor de vereniging het predikaat "ere-lid" of "ere-voorzitter" 
    verlenen. 
5.  Het bestuur houdt een register bij waarin de namen,  adressen en geboortedata van de 

leden zijn opgenomen, een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze. 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Artikel 5 
1.  De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover uit de statuten van de vereniging 

onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden 
    rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend  geval ten behoeve van een lid 

nakoming van bedoelde  rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het 
    bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB  schriftelijk mededeelt het 

betreffende bestuur daartoe niet te machtigen. 
2.  De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover dit in de statuten van de vereniging 

onderscheidenlijk van de KNVB uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden 
 verplichtingen met derden aangaan. 
3.  Voorzover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook 

ten opzichte van de vereniging. 
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4.  De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur. 
5.  De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van  de algemene vergadering of van 

een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de 
    leden opleggen. 
6.  De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar 

hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 
7.  De leden zijn gehouden: 
    a.  de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, 

van de algemene  vergadering of van een ander orgaan van de vereniging 
        na te leven; 
    b.  de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de 

KNVB, alsmede de van toepassing  verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven; 
    c.  de door de KNVB van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de Fédération 

Internationale de Football Asscociation (FIFA) na te leven; 
    d.  de belangen van de vereniging niet te schaden. 
STRAFFEN 
Artikel 6 
1.  a.  In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de 

wet, danwel met de  statuten, reglementen en/of besluiten van organen van 
        de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 
    b.  Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten  dat in strijd is met de 

wedstrijdbepalingen, alsmede  met de statuten, reglementen en/of besluiten van 
        organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, danwel van de 

voetbalsport in het algemeen  worden geschaad. 
2.  Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de 

behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het 
Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van  overtredingen door de 
organen, die in het Tuchtreglement  daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling 
door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen 
van de vereniging te beschouwen. 

3.  a.  Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 
onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij 
het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst. 

    b.  Indien in een Tuchtreglement geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van 
een door het bestuur opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering, 
met inachtneming van het in het Tuchtreglement of anders van het in lid 7 van dit 

        artikel bepaalde. 
4.  a.  In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen de volgende 

straffen worden opgelegd: 
        -  berisping; 
        -  schorsing; 
        -  royement (ontzetting uit het lidmaatschap); 
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        -  uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij 
voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden; 

        -  ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor 
een in de straf genoemde termijn uit te oefenen. 

    b.  Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In 
spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden 

        medegedeeld. 
    c.  Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd. 
5.  Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar  worden opgelegd. Gedurende 

de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 
 rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. 
6.  a.  Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. 

    b.  Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk 
door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van reden(en) van 

        het besluit in kennis gesteld. 
7.  Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid  binnen een maand na ontvangst 

van deze kennisgeving in  beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
    beroep is het lid geschorst. 
EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
1.  Het lidmaatschap eindigt: 
    a.  door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; 
    b.  door opzegging door het lid; 
    c.  door opzegging door de vereniging; 
    d.  door royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 6 lid 6; 
    e.  door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB. 
2.  a.  Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
    b.  Royement geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtreglement anders is 

bepaald. 
3.  De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: 
    a.  in de gevallen in de statuten genoemd; 
    b.  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor 

het lidmaatschap stellen; 
    c.  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap 

te laten voortduren; 
    d.  wanneer de KNVB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de 

opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging 
van het lidmaatschap van de KNVB op de door de KNVB voorgeschreven wijze 
bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging 
geschorst totdat de beëindiging door de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt. 
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4.  a.  Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel 
bepaalde. 

    b.  Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: 
        -  wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het Lidmaatschap te laten 

voortduren; 
        -  binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of 

verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in 
          welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. 
          Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en 

verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn 
omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder 
begrepen. 

        -  binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de 
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

5.  a.  Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het 
boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze 

        termijn is de Algemene Termijnenwet niet van oepassing. In ieder geval kan het 
lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het 

        boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de 
gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4. 

    b.  Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op 
het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

6.  Indien een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur,  na het onherroepelijk worden 
van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met 

    onmiddellijke ingang op te zeggen. 
7.  Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht 

nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin 
    werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten 

opzichte van de vereniging,  of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij 
    betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin 

begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met 
    uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan. 
DONATEURS 
Artikel 8 
1.  De vereniging kent naast leden donateurs. 
2.  Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en 

die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur 
    vastgestelde bijdrage te storten. 
3.  Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of 

krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 
4.  De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te  allen tijde wederzijds door 

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 
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    boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 
5.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
BESTUUR 
Artikel 9 
1.  a.  Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene 

vergadering uit de leden in functie worden benoemd. 
        Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
    b.  Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
2.  Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. 

De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. 
3.  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een 

door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de 
plaats van zijn voorganger in. 

4.  In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur 
in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – hetzij in het 
clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan de 
leden. 

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 
vereniging en de daarmee verbonden organisatie, tenzij hierdoor geen bestuursbesluit kan 
worden genomen. In dat geval worden de overwegingen die tot het besluit hebben geleid, 
schriftelijk vastgelegd. 

6.  Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van 
de hem opgedragen taak. 

 Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer 
bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een    
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft 
het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een 
algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de 
orde komt. 

8.  De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van 

    tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een  schorsing die niet binnen drie 
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 

    termijn. 
9.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
    a.  door het eindigen van het lidmaatschap; 
    b.  door bedanken. 
BESTUURSBEVOEGDHEID 
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Artikel 10 
1.  Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 
2.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 

echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 

3.  Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en 
bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen. 

4.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 
taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 

5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de  algemene vergadering, bevoegd om 
overeenkomsten met  derden van meer dan zesendertig maanden en meer dan 

    vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) aan te gaan, te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot 
het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

    medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een ander verbindt. 

    Op het ontbreken van deze toestemming kan door en tegen derden een beroep worden 
gedaan. 

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 11 
1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders 

voortvloeit. 
2.  a.  De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter 

tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, danwel 
        bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid. 
    b.  Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond 

waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven 
        gevallen te vertegenwoordigen. 
3.  a.  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden 

toekomt, is onbeperkt en  onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders 
        voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of 

voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de 
        vereniging worden ingeroepen. 
    b.  De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde 
        handelingen. 
4.  Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan 
nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende 
rechtshandeling is besloten. 

5.  De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een 
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daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering 
    namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen. 
REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 12 
1.  Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de 

vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en 
    verplichtingen kunnen worden gekend. 
2.  a.  Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
        vergadering - een jaarverslag uit over de gang van  zaken in de vereniging en over 

het gevoerde beleid. 
        Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 

goedkeuring aan de algemene vergadering over. 
    b.  De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; 

ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave 
van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de 
gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

3.  a.  De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en 
één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

    b.  De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te 
maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. 

    c.  De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan 
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 

    tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven. 
5.  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en 

verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover 
    die uit de jaarstukken blijken. 
6.  Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 en 2 tien jaar lang te bewaren. 
GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE 
Artikel 13 
1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
    a.  contributies van de leden; 
    b.  ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; 
    c.  subsidies, giften en andere inkomsten. 
2.  De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de 

algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 
    categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 
3.  Degene, aan wie het predikaat ere-lid of ere-voorzitter is verleend, is vrijgesteld van het 

betalen van contributie. 
4.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de 
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contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. 
BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING 
Artikel 14 
1.  Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die 

commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn 
    belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering 

beslissingsbevoegdheid is toegekend. 
2.  a.  Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter 

 omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
  van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 

 vastgelegd voorstel 
   b.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het  oordeel door de voorzitter de 

 juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk 
        vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 

 vergadering of, indien de  oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
        schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 

 stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3.  Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de 

eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd. 
4.  a.  Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, 

 tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht. 
    b.  Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de 

 wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling       
 aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die 
 ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een  vereiste gesteld, 
 dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. 

    c.  Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de  
 ander is gesteld door  het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de 

        wederpartij tot wie het was gericht. 
5.  a.  Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de 

 mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: 
         1.  wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen 

 van het besluit regelen; 
        2.  wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6; 
        3.  wegens strijd met een reglement. 
    b.  Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften 

 bevatten, waarop in lid 4 onder  b wordt gedoeld. 
6.  De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het 

einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij 
een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

7.  Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een 
daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als 
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voor het te bevestigen besluit. 
    Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de 

vordering wordt  toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door 
het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit. 

ALGEMENE VERGADERINGEN 
Artikel 15 
1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2.  Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het  boekjaar een algemene 

vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen 
worden gehouden zo  dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 

3.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming 
van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een 

    mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke 
kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda. 

4.  a.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, 
 als bevoegd is tot  het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de 
 algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering 
 op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 

    b.  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de 
 verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig 

        het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste 
 één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De      
 verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 
 vergadering en het opstellen van de notulen. 

5.  De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: 
    a.  Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
    b.  Jaarverslag van het bestuur; 
    c.  Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; 
    d.  Verslag van de kascommissie; 
    e.  Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten; 
    f.  Vaststelling van de contributies; 
    g.  Vaststelling van de begroting; 
    h.  Benoeming bestuursleden; 
    i.  Benoeming commissieleden; 
    j.  Rondvraag. 
HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEHENE VERGADERINGEN 
Artikel 16 
1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de  voorzitter van het bestuur of door 

zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd,  dan treedt 
een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op 
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. 



Fusieplan AJc’96 - KVV Losser Versie: 1.060

 blad - 11 - 

2.  Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen 
gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter 

    kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te 
worden vastgesteld. 

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 17 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de 

donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene 
ledenvergadering zijn uitgenodigd. 

 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing 
wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene 
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde 
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan 
voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden. 

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 
besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand 
komen. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering 
worden gehouden. 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de 
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen 
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt 
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na 
tussenstemming. 

ELEKTRONISCH STEMMEN: 
6. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten stemgerechtigd zijn, kunnen het 

stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits 
de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, 
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht 
kan uitoefenen. 

7. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag 
voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten 
tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

8. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 
communicatiemiddel. 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 18 
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1.  De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene 
vergadering, waartoe werd  opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 

    statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor  oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 

2.  Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering 

    een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 

    afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 
    Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór de 

vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden 
    toegezonden. 
3.  Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de 

algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit 
    tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 
4.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte 

stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of 
 vertegenwoordigd is. Indien geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd 

is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering 
 bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering 

aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden, een 
besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee 

    derde van de uitgebrachte stemmen. 
5.  a.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

 opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. 
        Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. 
    b.  De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

 gewijzigde statuten in het handelsregister van de Kamer van Koophandel neer te 
 leggen. 

6.  De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring 
van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 19 
1.  a.  Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en 

 lid 2 van overeenkomstige toepassing. 
    b.  De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene 

 vergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte 
        stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of 

 vertegenwoordigd is. 
2.  Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, 

dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor 
oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 
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3.  a.  De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als 
 vereffenaars. 

    b.  De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting 
 hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer 

        vereffenaars. 
4.  Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo 

bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. 
5.  De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Sport, Overheden en 

Begeleiding van de KNVB. 
6.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor  zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. 
    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor 

zover mogelijk van kracht. 
    In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam 

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
7.  De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) 

worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. 
REGLEMENTEN 
Artikel 20 
1.  De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere 

reglementen vaststellen en  wijzigen. 
2.  Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met de statuten. 
3.  De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de 

KNVB. 
SLOT 
Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de zakelijke 
inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop een toelichting gegeven. 
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, 
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
De akte is verleden te Losser op de datum als aan het begin van de akte vermeld. 
Na beperkte voorlezing is de akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. 



BIJLAGE 4: STATUTEN S.V. LOSSER       

Statutenvoorstel S.V. Losser
Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1. De vereniging is genaamd Sportvereniging Losser hierna te noemen: “de vereniging”.     
 Zij heeft haar zetel in de gemeente Losser.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat wordt gehouden bij de Kamer van    
 Koophandel te ...............

Artikel 2 - Duur
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
3. De vereniging is opgericht op ………….

Artikel 3 - Doel
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in    
al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en    
  evenementen;
 c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
 d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 - Lidmaatschap
1. a. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 b. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid  
  zijn van de vereniging.
2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet    
  tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap   
  heeft beëindigd.
 b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de    
  vereniging een functie – welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te    
  vragen.
 c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden   
  toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende    
 algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van   
 dit artikel bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten   
 voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn   
 opgenomen, een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.
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Artikel 5 - Rechten en verplichtingen
1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging     
 onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten-   
 bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van    
 bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het   
 bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden     
 verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene    
 vergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en    
 verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het   
 bestuur.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een    
 ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door   
 de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn gehouden:
 a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de   
  algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
 b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede   
  de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
 c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen en/of van de voetbalsport   
  in het algemeen, niet te schaden.

Artikel 6 - Straffen
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan   
  wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waar   
  door de belangen van de vereniging worden geschaad.
 b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de     
  wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van 
   de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het    
  algemeen worden geschaad.
2. Indien de algemene vergadering van de vereniging een Tuchtreglement heeft vastgesteld,    
 geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het    
 Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen,   
 die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een    
 tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging   
 te beschouwen.
3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b van dit   
 artikel te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het    
 Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.



4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen de volgende straffen   
  worden opgelegd:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
  4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een   
   in de straf bepaald aantal wedstrijden;
  5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de    
   straf genoemde termijn uit te oefenen;
  6. geldboete.
 b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In    
  spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
 c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad en/of op de website van de vereniging     
  gepubliceerd.
5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de  
 periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet 
 worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met   
  de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op    
  onredelijke wijze benadeelt.
 b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door    
  middel van een aangetekende brief met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.
7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die bedragen    
 die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een ander orgaan toe heeft    
 aangewezen, zijn vastgesteld en in het clubblad en/of op de website van de vereniging zijn 
 gepubliceerd.
8. a. Indien in het Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander orgaan wordt    
  aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde straf binnen een   
  maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de algemene vergadering,   
  tenzij in het Tuchtreglement een andere termijn is vermeld.
 b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep wordt de tenuitvoerlegging van de    
  opgelegde straf niet opgeschort.

Artikel 7 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
 a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
 b. door opzegging door het lid;
 c. door opzegging door de vereniging;
 d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze statuten;
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in het Tuchtreglement    
  anders is bepaald.
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3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
 a. in de gevallen in de statuten genoemd;
 b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het 
  lidmaatschap stellen;
 c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten   
  voortduren.
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
 b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
  1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn   
   verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet   
   op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer   
   rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn     
   omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;
  3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging   
   in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b van dit lid bepaalde, slechts   
  geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingster   
  mijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
 b. In afwijking van het onder a van dit lid bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke   
  ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in lid 3, lid 4 onder b en lid 6 van dit    
  artikel.
 c. Een opzegging in strijd met het onder a van dit lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen   
  op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het   
 bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het    
 lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te   
 zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het   
 lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang   
 enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging    
 van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen  
 recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 8 - Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich  
 jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te    
 storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de   
 statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.



4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging   
 worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het    
 geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 - Bestuur
1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene    
  vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt    
  vastgesteld door de algemene vergadering. 
 b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De  
 kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door    
 het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in   
 een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in    
 onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – in het clubblad, door    
 middel van een schriftelijke kennisgeving en/of door middel van een bericht op de website van    
 de vereniging – mededeling aan de leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de    
 hem opgedragen taak, waarbij men zich moet richten naar de belangen van de vereniging en de   
 met haar verbonden ondernemingen of organisaties. Indien het een aangelegenheid betreft die   
 tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk   
 ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest   
 in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen    
 aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden   
 van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door   
 een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 a. door het eindigen van het lidmaatschap;
 b. door bedanken.
8. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:
 a. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of een aan    
  de vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de 
  vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen;
 b. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de   
  vereniging en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding uit   
  keert aan spelers van de vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen.
 c. Onder het verstrekken van financiering als bedoeld onder a en b van dit lid wordt niet ver  
  staan het verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van 5% of minder van de    
  netto-omzet van de vereniging en (indien van toepassing) de aan de vereniging gelieerde    
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 entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun deelname   
 aan wedstrijden en/of trainingen.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de    
 vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of     
 ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot uitoefening van al zijn  
 taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering    
 te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of   
 ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de kascommissie aan   
 te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aange  
 wezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. 
3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en    
 bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te    
 doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 
 besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van    
 registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of   
 hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een    
 direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel   
 9 lid 5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit  
 genomen door de algemene vergadering. 

Artikel 11 - Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen  
  met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van    
  de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
 b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan   
  deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te     
  vertegenwoordigen.
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt,   
  is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een    
  wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid    
  tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
 b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot   
  vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 10 lid 5 van deze statuten    
  bedoelde handelingen.



4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht 
 vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat   
 tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende    
 rechtshandeling is besloten.

Artikel 12 - Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogens 
 toestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen    
 worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het    
  boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaar  
  verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de   
  balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene   
  vergadering over.
 b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een    
  handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding    
  gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte   
  vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee    
  plaatsvervangende leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken    
  rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
 c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de    
  algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar    
 gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage   
 in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verant-   
 woording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de     
 jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar    
 lang te bewaren.

Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 a. contributies van de leden;
 b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
 c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene 
 vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden    
 ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie  
 voor het gehele boekjaar verschuldigd.
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Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die commissies en   
 personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven  
 taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag   
  van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover  
  werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt  
  het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de   
  meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk  
  geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de   
  rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering  
 van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets  
  anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
 b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de   
  statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat   
  het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende   
  handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
 c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld   
  door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een   
  vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
  1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit   
   regelen;
  2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6 van deze statuten;
  3. wegens strijd met een reglement.
 b. Tot de onder a van dit lid bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten,   
  waarop in lid 4 onder b van dit artikel wordt gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag,   
 waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het   
 besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a van dit artikel, kan door een   
 daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
 Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk   
 zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het   
 vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het  
 tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 - Algemene vergaderingen
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij,   
 dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.



2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden   
 (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur   
 dit gewenst acht.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn  
 van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden  
 schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht, met gelijktijdige ver 
 melding van de agenda.
4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is   
  tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot  
  het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na   
  indiening van het verzoek.
 b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf  
  tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel   
  of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is   
  gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten   
  met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
 a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 b. jaarverslag van het bestuur;
 c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
 d. verslag van de kascommissie;
 e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
 f. vaststelling van de contributies;
 g. vaststelling van de begroting;
 h. benoeming bestuursleden;
 i. rondvraag.

Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn 
 plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het   
 bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap   
 voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt, ook   
 als deze digitaal gehouden wordt. De notulen worden in het clubblad en/of op de website van de vereni  
 ging gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerst  
 volgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
 b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.
 c. In afwijking van het onder b van dit lid bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang  
  tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als    
  overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan   
  hem opgelegde straf wordt behandeld.
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 d. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de algemene vergadering over moet  
  besluiten. 
2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van  
 achttien (18) jaar en ouder. Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt voldaan als de volmacht   
 elektronisch is vastgelegd. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan  
 twee andere leden stem uitbrengen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun   
 hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun  
 echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met   
 voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter of de algemene  
 vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht.
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij   
 meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te  
 zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op   
 zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming   
 gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen   
 en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich   
 heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
  - blanco uitgebracht zijn;
  - op enigerlei wijze ondertekend zijn;
  - iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
  - andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
 b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist   
  volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18 - Elektronisch stemmen
1. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten stemgerechtigd zijn, kunnen het stemrecht ook   
 uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het   
 elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de   
 verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 
2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel   
 worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene    
 vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 
3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. 



Artikel 19 - Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe   
 werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De   
 termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging  
 hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin  
 de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter   
 inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering    
 kennisgegeven aan alle leden door middel van schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische  
 weg toegezonden bericht.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering  
 alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen  
 wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een  
 vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen   
 twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere   
 datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals   
 dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-  
 digde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden   
 van de uitgebrachte stemmen.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van   
  dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of op de website van de vereniging. Ieder   
  bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
 b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in  
  het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.
6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB.   
 Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Artikel 20 - Ontbinding en vereffening
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 19 lid 1 en lid 2 van deze   
  statuten van overeenkomstige toepassing.
 b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering,   
  genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering   
  waarin ten minste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is (quorum).
 c. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene vergadering aanwezige leden, tot  
  ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen    
  na de eerste, te houden algemene vergadering. Het besluit moet worden genomen met een   
  meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter   
 vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige  
 vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
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3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
 b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende   
  bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de   
 algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede  
 komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.
5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig  
 is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk   
 van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden   
 toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard  
 gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening.

Artikel 21 - Reglementen
1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vast 
 stellen en wijzigen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de   
 statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen   
 van de KNVB.

Slotbepaling
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. Roger Albertus Bernardus de Vries
2. Rogier van Vliet
3. Sander Bernardus Gerhardus Heitbaum
4. Roy Bernardus Schoppink
5. Marcel Jonker
6. Eliane Gertruda Simone Martina Anna Maria Maarschalkerweerd
7. Bram Lefers
8. Pieter Adriaan Binsbergen
9. Robin Oonk

van wie de onder 1, 2, 3 en 4 genoemden de functies van respectievelijk voorzitter, vice voorzitter, secretaris 
en penningmeester zullen bekleden.






