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STATUTEN “fusievereniging” 
 

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid  

1. De vereniging is genaamd ..............., hierna te noemen: “de vereniging”. Zij heeft haar zetel 
in de gemeente Renkum 

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat wordt gehouden bij de Kamer van 

Koophandel te Arnhem 
 

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 1 juli 2023. 
 

Artikel 3 – Doel  

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport en 
sport- en maatschappelijke activiteiten in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van 
de beroepsvoetbalsport en overige beroepsachtige activiteiten. 

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 en sport- en maatschappelijke 

activiteiten te organiseren; 
d. de benodigde accommodatie aan te brengen en in stand te houden. 

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 
 

Artikel 4 – Lidmaatschap 

1. De vereniging kent senioren, jeugdleden en niet-spelende leden. 
2. Senioren zijn die natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die 

als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
3. Jeugdleden zijn die natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 

bereikt en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
4. Niet-spelende leden zijn die natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn 

toegelaten. 
5. De vereniging draagt er zorg voor dat haar leden, alsmede degenen die in de vereniging een 

functie bekleden, en voor wie het noodzakelijk is dat zij lid zijn van de KNVB, worden 
aangemeld als lid van KNVB. 

6. Het bestuur is bevoegd ereleden en leden van verdienste te benoemen. 
7. Het bestuur zal, indien het daar aanleiding toe ziet, een voorstel tot ontnemen van een 

eretitel aan de algemene ledenvergadering voorleggen.  
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Artikel 5 – Verplichtingen  

De leden zijn verplicht: 
a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de 

algemene ledenvergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven; 
b. De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, 

alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven; 
c. De belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te 

schaden; 
d. De overige verplichtingen, welke de verenging of de KNVB in naam van haar leden 

aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, 
te aanvaarden en na te komen. 

 

Artikel 6 – Straffen 

1. Algemeen: 
 a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is 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 
spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen 
van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in 
het algemeen worden geschaad. 

2. Het bestuur, gehoord hebbende het advies van de tuchtcommissie, is bevoegd in geval 
van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen: 

• berisping; 

• schorsing; 

• ontzetting uit het lidmaatschap (royement); 

• 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; 

• geldboete. 
2. Een schorsing kan te hoogste voor de duur van vijf jaar worden opgelegd. Gedurende de 

periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden 
ontzegd. 

4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de 
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te 
voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten 
spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgaven van 
reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van 
deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. 
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Artikel 7 – Geldmiddelen  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. Contributie van de leden; 
b. Ontvangsten uit wedstrijden; 
c. Andere inkomsten. 

Artikel 8 – Contributie 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de 
algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 

2. Ereleden kunnen vrijgesteld worden van het betalen van contributie. 
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 

contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 
 

Artikel 9 – Kostenvergoeding 

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen 
deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks 
volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden. 
 

Artikel 10 - Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door het overlijden van het lid; 
b. door opzegging door of namens het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 5. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de 
vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten 
vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid/wettelijk vertegenwoordiger kan alleen 
plaatsvinden uiterlijk vier weken voorafgaand aan het begin van het nieuwe seizoen / 
verenigingsjaar. Een latere opzegging dan voornoemd zal betekenen dat de opzegging 
ingaat aan het einde van het eerstvolgende verengingsjaar / einde seizoen. De aanmelding 
van een nieuw lid kan het gehele jaar plaatsvinden, waarbij de verplichte contributie zal 
ingaan zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het lidmaatschap kan echter met 
onmiddellijke ingang beëindigd worden, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de 
leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn 
lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten. 

5. Een opzegging in strijd met het bepaald in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
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6. Ingeval 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. 

  

Artikel 11 – Begunstigers 

1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers. 
2. Begunstigers 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. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of 
krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 

4. De rechten of verplichtingen van begunstigers 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 12 – Bestuur  

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester, die door de algemene ledenvergadering gekozen 
worden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Bij 
afwezigheid van de voorzitter is de vicevoorzitter bevoegd te handelen en te oordelen. 

2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. Aan 
een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
ledenvergadering. 

3. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het nieuw 
verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taken vast en doet hiervan – 
in het cluborgaan, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of door middel 
van een bericht op de website van de vereniging – mededeling aan de leden. 

4. 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 ter zake van een 
tekortkoming, tenzij het bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en 
hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 
wenden. 

5. 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 herkiesbaar. 
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in. 

6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 
twee/derde 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 te bedanken als bestuurslid. 
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Artikel 13 – Besluitvorming van het bestuur 

1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd 
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een 
nieuwe stemming plaats indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een 
bestuurslid anders wensen. 

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur 
aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door 
het bestuur dienen te worden vastgesteld. 

 

Artikel 14 – Vertegenwoordiging  

1. Behoudens de 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 ledenvergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd 
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen het sluiten 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 derde verbindt. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het 
besluiten tot: 
a. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag 

of waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te boven gaan; 
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 

verleend; 
c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 

waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend 
bankkrediet; 

d. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch 
met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van 
die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 
gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten 
recht vertegenwoordigd: 
a. Hetzij door het bestuur; 
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b. Hetzij door de voorzitter; 
c. Hetzij door twee andere bestuursleden. 

7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit 
artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat 
wordt gehouden bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel. 

 

Artikel 15 - Rekening en verantwoording 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 

2. a. Het bestuur brengt – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
ledenvergadering – binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een 
algemene ledenvergadering een jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over haar in het 
afgelopen jaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, 
ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

3. a. De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee 
leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal 
herkiesbaar. 

c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige 
doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste waarden 
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering 
worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 

6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven 
jaar lang te bewaren. 

 

Artikel 16 - Algemene vergadering 

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 het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering 
gehouden (de jaarvergadering). 

3. 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; 
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g. Vaststelling van de begroting; 
h. Verkiezing bestuursleden; 
i. Verkiezing leden kascommissie; 
j. Rondvraag. 

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 
oordeelt. 

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming 
van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het 
cluborgaan, via de website en social media of door middel van een aan alle leden te zenden 
schriftelijke kennisgeving, met gelijktijdige vermelding van de agenda. 

6. 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 verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken 
na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is 
gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel of door het plaatsen van een advertentie 
in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. 

 

Artikel 17 – Toegang en besluitvorming algemene vergadering 

1. Alle leden (achttien jaar en ouder) en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 
achttien jaar hebben toegang tot de algemene vergadering. 

2. Per lid kan maximaal één stem worden uitgebracht. Een wettelijk vertegenwoordiger die 
meerdere leden jonger dan achttien jaar vertegenwoordigt heeft één stem. 

3. Indien van leden jonger dan achttien jaar vertegenwoordigers aanwezig zijn, heeft één 
persoon stemrecht. 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de staturen niet anders bepalen, 
beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. 

6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van 
de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de 
personen die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich 
hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die 
herstemming de stemmen staken beslist het lot. 

7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 
a. Blanco zijn; 
b. Zijn ondertekend; 
c. Onleesbaar zijn; 
d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
e. De naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; 
f. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
g. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 

8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is 
beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de 
inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. Indien echter onmiddellijk na het 
uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit 
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schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

 

Artikel 18 – Algemene vergadering, leiding en vastlegging 

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 de secretaris of een door 
het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan 
en/of op de website van de vereniging gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de 
leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden 
vastgesteld. 

 

Artikel 19 – Algemene vergadering, 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 tiende 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 20 – 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 veertien 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 vijf dagen voor de dag, 
waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte 
stemmen van de aanwezige leden tijdens een algemene vergadering. 

4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene 
vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 
met algemene stemmen wordt aangenomen. 

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan en/of de website van 
de vereniging. Ieder bestuurslid afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. 



[Typ hier] 
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Artikel 21 - Ontbinding en vereffening 

1. 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. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan 
op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigende aantal leden, met een meerderheid van 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. 

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen 
moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te 
ontbinden. De termijn, voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien 
dagen bedragen. 

4. Indien bij een besluit tot ontbindingen geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 
vereffening door het bestuur. 

5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen 
doel. 

6. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB. 
7. Na 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, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

 

Artikel 22 - Reglementen 

1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement, Tuchtreglement of andere 
reglementen vaststellen en wijzigen. 

2. Wijziging van een reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering. 
3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, 

noch met de statuten. 
4. 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. Koen Beenen 
2. Peter van Dam 
3. Patrick Wennekes 
4. Arthur Bohmer 
5. Jan Gijsbertsen 
6. Rini van Ernst 
 
 
* De slotbepaling geldt alleen wanneer een vereniging wordt opgericht en geldt niet voor 
reeds bestaande verenigingen. 



BIJLAGE 2 

 

OPDRACHTOMSCHRIJVINGEN COMMISSIES 



 

1 
 

Opdrachtomschrijvingen Commissies 
 

De diverse opdrachtomschrijvingen aan de verschillende commissies zien er als volgt uit. 

 

 
Fusiecommissie  
 
Aanleiding: 
De verenigingen CHRC, RVW en Redichem hebben het voornemen een fusie aan te gaan met ingang 

van 1 juli 2023. 

. 

Opdracht: 

De fusiecommissie begeleidt en coördineert een zestal commissies (subcommissies):  

1. Financiën 

2. Faciliteiten 

3. Sponsoring 

4. Communicatie & PR 

5. Voetbaltechnische en -organisatorische zaken 

6. Cultuur 

 

Verder begeleidt de fusiecommissie het gehele fusieproces in alle facetten. 

 

Opdrachten fusiecommissie en op te leveren documenten: 

1. Formuleren van commissieopdrachten en zorgen voor "trekkers" van de commissies 

2. Voorstel voor de inrichting van de organisatie, bestuurstaken en commissietaken 

3. Voorstel voor functieprofielen van bestuur en commissies 

4. Voorstel voor de bemensing van bestuur en commissies  

5. Communicatieplan over de fusievoortgang (intern en extern) 

6. Tussentijds contact houden met de commissies over de voortgang van het proces 

7. Periodiek contact houden met KNVB, Stichting Doelum en gemeente Renkum 

8. Beoordelen en vaststellen deelrapportages 

9. Eindrapport voor alle ledenvergaderingen 

10. Doelstelling, missie en visie van de fusievereniging opstellen 

11. Statuten en huishoudelijke reglement van de fusievereniging 

12. Organogram nieuwe vereniging 

13. Inventarisatie van alle (juridische) procedures en het daarbij behorende tijdspad
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1. Commissie Financiën  
 
 
Opdracht: 
De hiervoor ingestelde commissie Financiën onderzoekt in eerste instantie de financiële situatie van 

alle verenigingen aan de hand van de jaarrekeningen en rapporteert hierover. Is de financiële situatie 

van de verenigingen geen beletsel voor een fusie. 

 

 

 

Opdrachten / op te leveren documenten: 

• Voorstel voor een (meerjaren)begroting 

• Voorstel voor de invoering van enventuele deelbudgetten 

• Salarisvoorstel voor de eventuele medewerkers in loondienst 

• Voorstel en implementatieplan voor het boekhoudpakket en/of de eventuele uitbesteding 

daarvan 

• Voorstel en implementatieplan voor de loonadministratie en/of de eventuele uitbesteding 

daarvan         

• Voorstel voor het kascontrolebeleid 

• Voorstel voor de keuze van de bank en aanmaken / opheffen rekeningen en autorisaties 

• Voorstel en implementatieplan voor het samenvoegen van de administraties van alle 

verenigingen 

1. Eindbalansen  

2. V&W  

3. Beginbalans 

4. Conversies 

5. Betalen tijdens de fusie 

• Voorstel en implementatieplan voor het inkopen van goederen 

• Inventarisatie van de lopende verzekeringen en een voorstel voor nieuwe verzekeringen 

• Voorstel en implementatieplan voor de inrichting van de ledenadministratie 

i. Pakket ledenadministratie 

ii. Overleg / advies KNVB  

iii. Samenvoeging ledenadministraties  

iv. Hoogte contributies  

v. Wijze van contributie inning 

• Inventarisatie van leverancierscontracten van de kantine en een voorstel hoe hier mee om te 

gaan 

• Beschrijving van de geldstromen binnen de kantine en de controles daarop
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2. Commissie Faciliteiten 

 

 

Aanleiding: 

De verenigingen Redichem, RVW en CHRC delen al lange tijd hetzelfde sportpark waarbij goed 

functionerende afspraken zijn gemaakt. Er zijn vier clubgebouwen. Het gezamenlijk gebruik van 

sportpark Wilhelmina gaat leiden tot een andere invulling omdat er sprake zal zijn van één gebruiker, 

kunnen de afspraken worden herzien en zo nodig worden aangepast. Wat betreft materiaalaanschaf, 

materiaalgebruik en materiaalbeheer moeten er afspraken worden gemaakt. 

 

Opdracht: 

De commissie Faciliteiten (Gebouwen en Materiaal) heeft als opdracht om alle relevante zaken met 

betrekking tot de accommodatie samen te voegen en te regelen. Ook geldt dit op het terrein van 

wedstrijdkleding, trainingskleding en begeleidingskleding. 

 

Aan deze opdracht is na het goed ontvangen Masterplan voor het sportpark toegevoegd om in 

samenwerking met de gemeente Renkum te komen tot herinrichting van het sportpark Wilhelmina met 

daarop één nieuw op te richten accommodatie voor de drie clubs. 

 

Opdrachten / op te leveren documenten: 

Gebouwen: 

• Voorstel voor het samenvoegen en de inrichting van de huidige accommodaties 

• Nieuw huisreglement 

• Voorstel voor de toegang van het sportpark en de parkeerfaciliteiten 

• Voorstel voor de inrichting rond de velden: tribune, dug-outs, zitbanken, geluidsinstallatie, 

scorebord hoofdveld 

 

Materiaal: 

• Voorstel voor een kledingreglement 

• Voorstel voor de keuze merk en leverancier kleding, nadat commissie cultuur het nieuwe 

tenue heeft ontworpen 

• Voorstel uitgifte nieuwe kleding 

• Inventarisatie van het overige materiaal (ballen, trainingsmateriaal, vlaggen) en voorstel hoe 

hier mee om te gaan 

 
Sportpark: 

• In samenwerking met de gemeente Renkum een plan te maken om het sportpark Wilhelmina 

te optimaliseren / te herinrichten met één nieuw op te richten accommodatie 
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3. Commissie Sponsoring 
 
 

 

Opdracht: 

Sponsoring zal een belangrijk onderdeel worden van de nieuwe vereniging en dus ook breed 

gedragen dienen te worden binnen de vereniging. De sponsoring bij de huidige verenigingen staat 

garant voor een boeiend pakket aan sponsormogelijkheden. De sponsorcommissie heeft als 

hoofdtaak het aantrekken van nieuwe sponsoren en het contact onderhouden met de huidige 

sponsoren. 
 

De commissie sponsoring gaat de huidige sponsoractiviteiten van alle verenigingen inventariseren. De 

commissie doet voorstellen voor sponsoren die bij meerdere fusieverenigingen sponsor zijn. De 

commissie stelt een advies op in de vorm van sponsorpakketten voor de fusievereniging om op een zo 

efficiënt en financieel aantrekkelijk mogelijke manier gebruik te kunnen maken van de 

sponsorinkomsten. De uitkomst van dat advies geldt als leidraad voor de sponsorcommissie van de 

fusievereniging. De commissie onderzoekt de huidige handelswijze met betrekking tot de 

reclameborden en doet een voorstel voor een nieuw te hanteren reglement. Verder onderzoekt ze of 

er een businessclub voor de fusievereniging kan worden opgezet. Tenslotte gaat de commissie na 

hoe het aantal sponsoren uitgebreid kan worden. 

 

Opdrachten / op te leveren documenten: 

• Inventarisatie van de huidige sponsoren en huidige sponsorcontracten 

• Voorstel voor 'dubbele sponsoren' uitwerken 

• Nieuw sponsorplan om meer sponsoren aan te trekken en sponsorinkomsten te verwerven 

• Voorstel kledingpakketten shirtsponsors 

• Voorstel m.b.t. reclame borden 

• Onderzoek naar een op te zetten businessclub 
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4. Commissie Communicatie en PR 
 
 

 

Opdracht: 

Op verschillende wijze en met gebruik van uiteenlopende media hebben alle verenigingen hun 

communicatie ingericht waarbij enerzijds gebouwd wordt op oude, vertrouwde middelen en anderzijds 

gericht wordt op moderne, uitdagende middelen. De commissie Communicatie en PR maakt een 

aantal gedetailleerde plannen op het gebied van communicatie en public relations om de huidige 

leden zo volledig mogelijk en zo tijdig mogelijk te informeren en om externe partijen aan zich te binden 

door goede informatie over de nieuwe vereniging. 

 

Opdrachten / op te leveren documenten: 

• Inventarisatie van al het materiaal op public relations gebied en een voorstel om dit aan te 

passen aan de nieuwe vereniging 

• Voorstel voor een website met behoud van de sterke punten uit de oude sites 

• Onderzoek de wenselijkheid voor een nieuw clubblad 

• Advies over alle mogelijkheden om de leden te informeren 

• Onderzoek naar de wenselijkheid van een presentatiegids en/of clubblad 

• Voorstel voor de publicatie van wedstrijdprogramma’s, verslagen en uitslagen op website, in 

de lokale media en op (televisie)schermen in de kantine 

• Voorstel voor een wervingsplan voor nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers (in overleg met 

commissie cultuur) 

• Voorstel voor de introductie van nieuwe leden en een aanmeldformulier 

• Voorstel voor inrichting van eventuele kledingvitrines 

• Voorstel voor een database van alle relevante gegevens over leden en vrijwilligers (in overleg 

met commissie Financiën (ledenadministratie) 

• PR- en communicatieplan met in achtneming van bovenstaande 

• Voorstel voor het benodigde budget 
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5. Commissie Voetbaltechnische en -organisatorische zaken 

 

 

Opdracht: 

Met het fuseren van de verenigingen Redichem, CHRC en RVW ontstaat er zowel voor het prestatieve 

gedeelte als voor het recreatieve gedeelte een uitdaging. Wordt er prestatief op zaterdag of op zondag 

gespeeld of op beide dagen? Hoe kunnen recreatieve elftallen het best worden bediend? Hoe wordt 

de voetbalorganisatie ingericht? Doel is om synergie effecten te creëren zodat de fusie meer is dat het 

samengaan van vier verenigingen. 

 

De commissie voetbaltechnische en -organisatorische zaken heeft als opdracht om een beleidsplan 

en organisatiestructuur te adviseren waarmee de doelstellingen het beste kunnen worden 

gerealiseerd. Dit geldt zowel voor alle prestatieve elftallen (Selectie) als de recreatieve elftallen. Dit 

betekent zowel voor senioren, jeugd, dames, meisjes, etc.  

 

Opdrachten / op te leveren documenten: 

• Structuur van de nieuwe voetbalorganisatie opzetten 

• Voorstel voor keuze van zaterdag- en/of zondagvoetbal, zowel prestatief als recreatief 

• Voorstel voetbalbeleidsplan 

i. Welke doelstellingen kunnen er gesteld worden? 

ii. Hoe ziet de begeleiding van de Selectie elftallen er uit? 

iii. Hoe ziet de begeleiding van de Recreatieve elftallen er uit? 

iv. Hoe vindt het aanstellen van de trainers plaats? 

v. Hoe vindt de beoordeling van de trainers plaats? 

vi. Wat zijn de uitgangspunten voor een eventueel elftal < 23 jaar? 

vii. Hoe dient de overgang van de jeugd naar de Senioren te worden 

vormgegeven? 

viii. Hoe dient de overgang binnen de jeugd plaats te vinden? 

ix. Hoe vindt de selectie binnen de jeugd plaats? 

• Voorstel profielschets trainers, leden voetbalcommissie, hoofd jeugdopleiding, leiders 

• Faciliteiten voor selectie-elftallen 

• Faciliteiten voor recreatieve elftallen 

• Voorstel voor te organiseren toernooien 

• “Rechten" en "plichten" van selectiespelers 

• “Rechten" en "plichten" van recreatieve spelers 

• Uitgangspunten die aan de doelstellingen gekoppeld worden 

• Vervolgacties die uitgevoerd moeten worden na goedkeuring van de fusie door de ALV’s 
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6. Commissie Cultuur 

 

 

Opdracht: 

De verenigingen kennen enerzijds een aantal overeenkomsten maar anderzijds ook grote verschillen 

die te herleiden zijn naar de afzonderlijke clubcultuur. 

 

De commissie Cultuur heeft als opdracht om een viertal deelgebieden van de verenigingscultuur te 

inventariseren om vervolgens voorstellen te maken waarin bestaande cultuuronderdelen op een 

evenwichtige wijze worden samengebracht. De vier deelgebieden zijn:  

1. normen en waarden 

2. vrijwilligers 

3. gezelligheid 

4. overige. 

 

Opdrachten / op te leveren documenten: 

Voorstel voor de nieuwe clubnaam en het nieuwe clubtenue en logo  

 

Normen en waarden: 

• Inventarisatie huidige reglementen Sportiviteit en Respect 

• Nieuw reglement Sportiviteit en Respect 

• Commissie Sportiviteit en Respect samenstellen 

 

Vrijwilligers: 

• Inventarisatie van het huidige vrijwilligersbeleid en beloningsbeleid vrijwilligers 

• Voorstel voor een nieuw vrijwilligersbeleid en bijbehorend beloningsbeleid 

• Voorstel om vrijwilligers te werven 

 

Gezelligheid: 

• Voorstel om een “supportersvereniging” op te richten 

• Voorstel om een commissie nevenactiviteiten in te richten 

• Inventarisatie van en voorstel voor alle nevenactiviteiten 

• Voorstel voor de inrichting van de kantine (meubilair, geluid) in samenwerking commissie 

Faciliteiten 

• Voorstel voor “de derde helft” 

• Voorstel voor feesten en evenementen (inventarisatie, doel, organisatie, draaiboek) 

 

Overige: 

• Voorstel voor criteria voor het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste 

• Inventarisatie van alle wijk- en buurtactiviteiten 

• Inventarisatie en voorstel alle overige activiteiten opstellen activiteitenkalender 

• Voorstel samenvoegen van archieven het beheren ervan (digitaliseren) 
• Voorstel voor het behoud van de historie van de fusieverenigingen 



BIJLAGE 3 

 

ORGANOGRAM NIEUWE VERENIGING 



BESTUUR

LEDENADMINI- SOCIAAL VERTROUWENS-
STRATIE MEDISCH TEAM PERSONEN

COMMISSIE COMMISSIE BEHEER & KANTINE- COMMISSIE ACTIVITEITEN VRIJWILLI- TUCHT-
VOETBALZAKEN SPONSORING ONDERHOUD ZAKEN COMM. / PR. COMMISSIE GERSBELEID COMMISSIE

RECRUITMENT COMMISSIE
VAN BEROEP

TECHNISCHE SCHEIDSRECHTERS WEDSTRIJD- TOERNOOIEN
COMMISSIE COMMISSIE SECRETARIAAT



BIJLAGE 4 

 

CONCEPT BEGROTING SEIZOEN 2023 – 2024  



CONCEPT-BEGROTING FUSIEVERENIGING 2023 - 2024

Opbrengsten Kosten

Contributie 200.000€        Sportpark 55.000€           

Sponsoring 65.000€           Huisvesting 45.000€           

Kantine Lonen/vrijwilligers 60.000€           
Verkoop 190.000€        
Inkoop -90.000€         Wedstrijdkosten 75.000€           
Exploitatie -5.000€            

Algemene kosten 25.000€           
Resultaat kantine 95.000€           

Afschrijvingen 20.000€           

360.000€        280.000€        

Resultaat seizoen 2023 - 2024 80.000€           



BIJLAGE 5 

 

PRINCIPEBESLUIT GEMEENTERAAD 

VOOR HERINRICHTING SPORTPARK  



 Voorstel aan de raad
 
 
 

Verantwoordelijk team Nummer 

Team Regie&Projecten / Team Beleid Sociaal Domein  

  

Kenmerk Raad d.d.  

172338 29 maart 2023 

  

Paragraaf begroting Portefeuillehouder 

1c en 2o M.A. Mulder 

  

Steller  

W. (Wout) Janssen / J.B.C. (Joppe) Verhoeks  

  

Datum Onderwerp 

15-2-2023 Voortgangsbesluit optimalisatie Wilhelmina-
sportpark 

 
 
Geadviseerd besluit 
 

 
De gemeenteraad besluit: 

1. Kennis te nemen van de voortgang van het fusieproces van voetbalverenigingen Redichem, RVW en 
CHRC om te komen tot één voetbalvereniging en het Programma van Eisen “Toekomst Wilhelmina sport-
park Renkum” (PvE); 

2. Het college op te dragen om, met als uitgangspunt het Programma van Eisen met voorkeursvariant, een 
businesscase uit te werken voor de optimalisatie van het sportpark Wilhelmina, uitgaande van de voor-
waarden dat: 

a. RVW, CHRC en Redichem fuseren; 
b. als definitie van optimalisatie sportpark wordt verstaan: 

i. het terugbrengen van de huidige accommodaties naar één nieuwe, breed inzetbare 
accommodatie 

ii. het terugbrengen van het aantal velden, en 
iii. het op peil brengen van het kwaliteitsniveau van de velden naar het vastgestelde ni-

veau; 
c. beheer en onderhoud van het toekomstige sportpark op lange termijn is geborgd conform de 

voorwaarden en doelstellingen zoals vastgelegd in de Sport- en Beweegvisie; 
d. er tot een sluitende begroting wordt gekomen voor de realisatie van het toekomstige sportpark; 
e. de verenigingen zelf op grond van draagkracht financieel bijdragen aan de realisatie van het 

toekomstige sportpark; 
f. de situering van het sportpark optimaal ruimte biedt voor de herbestemming van vrijkomende 

gronden. 
 

  



Voorstel aan de raad 
 
 

 
Onderwerp 

Voortgangsbesluit optimalisatie Wilhelminasportpark 
Datum Kenmerk  Pagina 

15 februari 2023    
 

Toelichting op beslispunten 
 

Ad. 1 
Het voorliggende voorstel “Voortgangsbesluit optimalisatie Wilhelminasportpark” markeert het resultaat van de 
fase waarin voetbalverenigingen RVW, CHRC en Redichem met elkaar hebben gebouwd aan een sterke fusievere-
niging. Dit heeft geleid tot het fusieplan dat als bijlage 1 van dit raadsvoorstel is toegevoegd. In de begroting 
2023 heeft uw raad budget vrijgemaakt om te komen tot een PvE met bijbehorende schetsontwerpvarianten en 
een voorkeursvariant voor de optimalisatie van het Wilhelminasportpark. Het PvE is als bijlage 2 toegevoegd aan 
dit raadsvoorstel. Dit voortgangsbesluit moet enerzijds de leden van de voetbalclubs de zekerheid geven dat de 
gemeente als partner met hen meewerkt en anderzijds de gemeenteraad in staat stellen haar kaderstellende en 
controlerende rol in te nemen door voorwaarden vast te stellen voor de verdere uitwerking. 
 
Met het besluit op dit raadsvoorstel wordt een volgende historische stap gezet om een fusievereniging de moge-
lijkheid te geven te kunnen bloeien en de doelstellingen van de Sport- en beweegvisie te behalen. Een aantal 
maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen en trends staan aan de basis. Deze staan hieronder kort be-
schreven. 
 
De noodzaak voor Renkumse voetbalverenigingen om krachten te bundelen 
De voetbalverenigingen in Renkum worstelen – net als op andere plekken in Nederland -  met de krimp van de 
bevolking in de dorpen. Het aantrekken van jeugdspelers wordt steeds moeilijker. Ook het vernieuwen van het 
aanbod – bijvoorbeeld vrouwenvoetbal of aangepast voetbal – stagneert omdat alle drie de verenigingen het-
zelfde voedingsgebied aan spelers heeft. De verenigingen realiseren zich dat alleen een sterkere samenwerking in 
de toekomst er voor kan zorgen dat het plezierig voetballen blijft.  
Redichem, RVW en CHRC willen het beste voor het voetbal als sport en de maatschappelijke functie van de ver-
eniging. Sinds 2020 voeren deze drie verenigingen – in het begin ook samen met Duno1 - constructieve gesprek-
ken over samenwerking. De verenigingen zijn in die gesprekken tot de conclusie gekomen dat één sterke voetbal-
vereniging de voorkeur heeft en de leden hebben de intentie onderschreven om te komen tot fusie. Verschillende 
fusiecommissies zijn aan de slag gegaan om te komen tot verdere invulling. Hiervoor verwijzen we u naar het fu-
sieplan in bijlage 1.   
 
Ad. 2. 
Voortgangsbesluit gemeenteraad noodzakelijk 
Er is veel werk verzet om te komen tot waar de verenigingen en de gemeente nu gezamenlijk staan in het fusie-
proces. Niet alleen is er gesproken over hoe de toekomst er uit kan zien en wat wenselijk is, ook is er geïnvesteerd 
in wederzijds vertrouwen en begrip in elkaars positie. Om hier op door te kunnen bouwen is een voortgangsbe-
sluit van de gemeenteraad noodzakelijk. Uw raad wordt gevraagd uit te spreken dat zij de optimalisatie van het 
sportpark steunt, onder een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden komen niet uit de lucht vallen, ze zijn te her-
leiden naar eerder gestelde kaders (zie onder kader) van de raad en het fusieplan van de verenigingen (zie bijlage 
1). De verenigingen hebben een Algemene Ledenvergadering gepland op 31 maart 2023 waar zij hun leden vra-
gen om instemmen met fusie. 
 
Ontwerp 

Het PvE is in feite de gezamenlijke en gedetailleerde uitwerking van de voorgestane optimalisatie van het sport-
park. Het PvE zal het kader vormen waarbinnen het nieuw te bouwen toekomstige sportpark wordt vormgegeven. 
In het proces leidend tot het PvE zijn ook al een aantal schetsontwerp-varianten ontwikkeld die ook in het PvE zijn 
opgenomen. Deze geven de verschillende mogelijke ontwikkelingsrichtingen weer. De kantine is verder uitgewerkt 

 
1 Duno heeft zich medio 2022 teruggetrokken uit de fusiegesprekken omdat men geen overeen-
stemming kon vinden over het inpassen van de betaalde selectie van Duno.  



Voorstel aan de raad 
 
 

 
Onderwerp 

Voortgangsbesluit optimalisatie Wilhelminasportpark 
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in een 3D-ontwerp en er is een indicatieve kostenraming gemaakt. De Commissie Faciliteiten en herinrichting 
sportpark heeft vervolgens een eerste voorkeur uitgesproken voor één van de varianten. Tegelijkertijd hebben ge-
meente en verenigingen afgesproken dat een goed proces met de buurt van groot belang is en dat er ruimte 
moet blijven om wensen en bedenkingen vanuit de buurt een plek te geven. De voorkeursvariant is daarom rich-
tinggevend, maar niet in beton gegoten.  
 

Beheer en onderhoud: Een toekomstbestendig, breed inzetbaar sportpark 
De gemeente Renkum wil de gemeentelijke sportaccommodaties veelzijdig inzetten en optimaal benutten. Dat 
betekent niet één sport per accommodatie, maar de mogelijkheden verbreden naar andere sporten, sportevene-
menten, gebruik voor onderwijsdoelen, ontmoeting en andere maatschappelijke activiteiten. Dat vraagt een ver-
andering van de programmering, het beheer, onderhoud en openstelling. Het PvE geeft hier invulling aan. 
Net als verschillende kleinschalige sportbedrijven, willen we in de toekomst beheer, onderhoud en programme-
ring zo veel mogelijk vanuit de samenleving laten komen. Dit bevordert de samenwerking, creativiteit en divers 
gebruik waardoor optimale bezetting kan worden gerealiseerd. Er worden verschillende mogelijkheden onder-
zocht, waaronder een samenwerking met MFC Doelum.  
 
Financiële dekking 
Het is van belang de verschillende verantwoordelijkheden, rollen en afspraken over rekening en risico vast te leg-
gen met de gebruikers van het sportpark. Daarom komen we tot een projectplan voor het toekomstige sportpark 
en clubgebouw enerzijds en een projectplan voor het uitgeefbaar terrein anderzijds. In de projectplannen wordt 
opgenomen hoe de trajecten op elkaar worden afgestemd. Deze projectplannen worden vastgesteld door het col-
lege en ter kennisname gedeeld met de gemeenteraad. Vervolgens wordt aan de hand van een voorlopig ontwerp 
een businesscase uitgewerkt, die ter vaststelling  wordt voorgelegd aan de raad.  
Het voortgangsbesluit stelt als voorwaarde voor optimalisatie van het sportpark dat er financiële dekking wordt 
gevonden. De gemeente doet daarmee geen toezeggingen over haar eigen concrete bijdrage. Ook wordt als 
voorwaarde gesteld dat de verenigingen zelf op grond van draagkracht bijdragen. 
 
Vrijkomende gronden 
De benodigde oppervlakte voor het nieuwe sportpark is kleiner dan de oppervlakte van het huidige sportpark. De 
gemeenteraad heeft in eerdere motie aangegeven dat er toegewerkt moet worden naar een plan voor het ruimte-
gebruik van vrijvallende gronden. Op dit moment is hier nog weinig vorm aan gegeven omdat de fusieplannen 
precair zijn en veel aandacht vergen van alle partijen, inclusief de gemeente. Dit voorstel stelt daarom als eis dat 
er bij de situering van het nieuwe sportpark optimaal ruimte wordt geboden voor herbestemming van vrijko-
mende gronden. De bedoeling is om de komende maanden een stedenbouwkundige toets uit te voeren om te 
verzekeren dat de inrichting van het toekomstige sportpark optimaal ruimte biedt voor herbestemming. 
 
De gemeente gaat een projectplan opstellen voor de vrijkomende ruimte. Hierin zal worden aangegeven hoe het 
proces voor de functieverandering zal worden vormgegeven, hoe tot kaders voor de herbestemming gekomen 
wordt, hoe de communicatie met de stakeholders en omwonenden wordt opgepakt en hoe zij hun inbreng kun-
nen geven. Op basis daarvan zullen kansrijke opties voor de herontwikkeling worden benoemd. Het is goed om te 
realiseren dat dit een tamelijk omvangrijk en op zichzelf staand project is dat zorgvuldig zal moeten worden afge-
stemd op de herinrichting van het sportpark. De gemaakte keuzes hierin kunnen tot wijzigingen leiden in de in-
richting van het toekomstige sportpark. Daarnaast moet duidelijk worden of en hoe er een financiële koppeling 
gaat zijn tussen de ontwikkeling van het sportpark en de herbestemming van de vrijkomende grond.  
 
Nagenoeg in alle gevallen moet het bestemmingsplan aangepast worden. Herbestemming van de vrijkomende 
gronden moet losgekoppeld worden van een wijziging bestemmingsplan voor de bouw van een nieuw 
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clubgebouw, aangezien over de herbestemming nog te veel onduidelijkheid bestaat en daardoor het proces van 
de fusie vertraagt. 
 

Beoogd effect 
In het beoogd effect komen een aantal maatschappelijke en gemeentelijke doelen bij elkaar. Dat zijn:  

- Het ontstaan van een sterke, toekomstbestendige voetbalbalvereniging in Renkum/Heelsum; 
- Het optimaal gebruiken van kernsportpark Wilhelmina, waarbij duurzaamheid, toegankelijkheid en multi-

functionaliteit kernbegrippen zijn; 
- Een effectieve en efficiënte inrichting van het beheer en onderhoud van Wilhelminasportpark.  
- Het inzetten van vrijkomende gronden voor andere nader te bepalen (maatschappelijke) doeleinden.  

Kader 
Collegeperspectief “Renkum in Bloei” 2022-2026 
Hierin staat opgenomen:  
Renkum moet een gezonde gemeente zijn om te wonen, werken en leven. Een omgeving waarin iedereen kan 
meedoen, ongeacht haar/zijn beperkingen. Een omgeving waar voldoende aantrekkelijke mogelijkheden zijn om 
te sporten. Waar de openbare ruimte uitdaagt tot bewegen en spelen, en veel mogelijkheden biedt om elkaar te 
ontmoeten of gewoon even tot rust te komen. 
We bereiken dit onder andere door het optimaliseren van sportpark Wilhelmina op de huidige locatie, samen met 
betrokken partijen.  

 
Begroting 2023 
Onderdeel: Optimaliseren van sportpark Wilhelmina op de huidige locatie  
Samen met betrokken partijen ontwikkelen we een schetsontwerp voor een toekomstig bestendig en duurzame 
buitensportvoorziening voor een fusievoetbalclub, onderwijs en andere gebruikers voor de periode van minimaal 
20 jaar op de huidige locatie van het Wilhelminasportpark. We maken afspraken over de toekomstige beheer- en 
exploitatie van het sportpark. 

 
Sport- en beweegvisie 2021 gemeente Renkum 

De gemeente Renkum wil de gemeentelijke sportaccommodaties veelzijdig inzetten en optimaal benutten. Dat 
betekent niet langer maar één sport per accommodatie, maar de mogelijkheden verbreden naar andere sporten, 
sportevenementen, gebruik voor onderwijsdoelen, ontmoeting en andere maatschappelijke activiteiten. Dat vraagt 
een verandering van de programmering, het beheer, onderhoud en openstelling. Dat betekent ook iets voor de 
huidige gebruikers. Deze omslag is niet van vandaag op morgen geregeld.  
Net als verschillende kleinschalige sportbedrijven, willen we in de toekomst beheer, onderhoud en programme-
ring zo veel mogelijk vanuit de samenleving laten komen. Dit bevordert de samenwerking, creativiteit en divers 
gebruik waardoor optimale bezetting kan worden gerealiseerd.  
 
Dictum motie Vreemd inzake Sportpark Wilhelmina en samenwerking voetbalclubs, april 2020 

1. Met de gebruikers van het Wilhelmina Sportpark een plan van aanpak te maken, hoe gezamenlijk vorm 
te geven aan het toekomstbestendig sporten en bewegen op deze locatie.  
In dit plan dienen minimaal onderstaande punten te worden meegenomen:  
A. de mogelijke varianten van intensieve samenwerking dan wel fusie van de betrokken voetbalclubs;  
B. de termijn waarop verregaande samenwerking, dan wel fusie-afspraken door de betrokken partijen 
uitvoerbaar geacht worden;  
C. dat er een eventuele overdracht van het park aan haar gebruikers kan plaatsvinden mits er sprake is 
van één zelfstandige beheerder en een duidelijk beheerplan;  
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D. suggesties waarin, naast voldoende ruimte voor de sportactiviteiten, gekeken wordt naar de mogelijk-
heden voor eventueel vrijvallende gronden.  

2. Een plan voor het ruimtegebruik van eventueel vrijvallende gronden te maken en dit te delen met de 
raad. 

 
Argumenten 
Optimalisatie van het Wilhelminasportpark ten behoeve van de fusievereniging heeft meerdere voordelen: 
 

- Sportieve en maatschappelijke voordelen van één sterke voetbalvereniging; 
- Er komt een toekomstbestendig sportcomplex waarbij het mogelijk is om de gehele accommodatie fors 

te verduurzamen; 
- Er kan conform de eisen van de Sport- en beweegvisie multifunctioneel en toegankelijk gebruik worden 

gemaakt van het kernsportpark Wilhelmina; 
- Met optimalisatie van het sportpark kunnen we de discussie over kwaliteit van velden en toebehoren af-

sluiten en afspraken maken over beheer en exploitatie; 
- Door te herinrichten kunnen we gronden vrijspelen voor nader te bepalen (maatschappelijke) doelein-

den. 
 

Kanttekeningen 
De afgelopen jaren is er gesproken over de overdracht van het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie. 
Hierbij is geconstateerd dat er op korte termijn aanzienlijke investeringen nodig zijn om te kunnen blijven voldoen 
aan de geldende kwaliteitseisen. Gedurende de discussie over de overdracht van beheer en onderhoud en de ver-
kenning van de fusie heeft uitsluitend het noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden. De overdracht van beheer en 
onderhoud wordt gekoppeld aan het moment van oplevering van het toekomstige sportpark. 
 
Er is nog geen integraal onderzoek gedaan naar de vrijvallende gronden in relatie tot de herinrichting van het toe-
komstige sportpark. Dit kan mogelijk nieuwe inzichten geven die van invloed zijn op de planvorming tot nu toe. 
 

Draagvlak 
 

De gebruikers van het Wilhelminasportpark spreken al jaren met de gemeente over het beheer en onderhoud van 
het sportpark. Met deze fusie en optimalisatie van het Wilhelminasportpark is de toekomst van het voetbal en an-
dere sporten weer voor jaren gewaarborgd, omdat we inzetten op een multifunctioneel sportpark. 
 
Aanpak/Uitvoering 
 

In het PvE is een stappenplan opgenomen waarin is gemarkeerd op welke momenten de gemeenteraad wordt 
gevraagd om kaderstellende besluitvorming. De eerste stap is dat er projectplannen uitgewerkt worden met de 
verschillende betrokken voor enerzijds het toekomstige sportpark en anderzijds de vrijkomende grond, waarin 
ook aangegeven wordt hoe de afstemming tussen de trajecten op elkaar worden afgestemd. Deze projectplannen 
worden ter kennisname gedeeld met de raad. Vervolgens wordt aan de hand van een voorlopig ontwerp een busi-
nesscase uitgewerkt, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. 

 
Communicatie 
 

Volgend op het raadsbesluit zullen de voetbalclubs in samenwerking met de gemeente  de plannen gaan bespre-
ken met leden, omwonenden en andere belanghebbende partijen. 
 

Financiële consequenties 
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Voor de businesscase voor het toekomstige sportpark stellen we een variantenstudie voor samen met de vereni-
gingen. We kijken hierbij naar goede voorbeelden in het land. Door middel van dit raadsvoorstel geeft u de voor-
waarden aan waarbinnen de uitkomst moet passen. Hiervoor verwijzen wij naar het tweede besluitpunt van het 
voorstel. 
 
Bij de voorjaarsnota zal een voorbereidingsbudget voor de planvorming worden aangevraagd. Op dit budget 
wordt nu al vooruitgelopen met de inzet van het team projectmanagement. 
 

Juridische consequenties 
 

Niet van toepassing. 

 
Gezondheid 
De kwaliteit van de sportvoorzieningen op het toekomstige sportpark wordt verbeterd wat uitnodigt tot meer 
sporten en bewegen. 
 

Duurzaamheid 
 

Met de ontwikkeling wordt het sportcomplex toekomstbestendig, de verenigingen staan samen sterker en door 
multifunctionaliteit ontstaat een sterk concept. Bij de herinrichting is het mogelijk fors te verduurzamen: zo moe-
ten de mogelijkheden voor circulariteit goed bekeken worden voor zowel de terreininrichting als het gebouw. Het 
energieverbruik van de veldverlichting en de maairobots kan opgewekt worden door zonnepanelen op bijvoor-
beeld de parkeerplaats, het dak of via een vrijveldopstelling. Er zijn ontwikkelingen waarbij zonnepanelen op of 
langs velden energie opwekken of waarbij warmte onder een kunstgrasveld wordt gebruikt. Het plan moet van-
zelfsprekend tenminste voldoen aan de BENG eisen, maar er zijn veel innovaties die kansen bieden in het kader 
van verduurzaming en voor een lagere exploitatie.  
 

Effect op vermindering regeldruk 
 

Niet van toepassing. 

 
Alternatieven  
 

Niet instemmen heeft zeer waarschijnlijk als consequentie dat de fusie van de verenigingen niet doorgaat, waar-
mee de ontwikkeling van één voetbalvereniging op een toekomstbestendig sportpark Wilhelmina niet gereali-
seerd kan worden. De consequentie hiervan is dat er op korte termijn alsnog aanzienlijke investeringen nodig zijn, 
in een inefficiënt en niet-duurzaam sportpark, om te kunnen blijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. 
Zonder fusie is er ook geen sprake van mogelijke herontwikkeling van vrijkomende gronden.  
 
Herontwikkeling met behoud van het RVW-gebouw als accommodatie.  
Op het sportpark staan nu min of meer versnipperd drie verschillende gebouwen. De huidige gebouwen van 
CHRC en Redichem zijn klein en bouwkundig van mindere kwaliteit. Het gebouw van RVW is groter maar onge-
schikt als toekomstig gebouw voor een fusievereniging. Hiervoor zijn diverse argumenten:  

- Het gebouw staat op een ongunstige plek bij herbestemming van de vrijkomende grond. 
- Bij een fusievereniging hoort een nieuwe identiteit, waarbij verbinding en gezamenlijkheid kernwaarden 

zijn. Dit zou een breekpunt kunnen zijn voor de fusie. 
- Een nieuwe accommodatie is bij voorkeur op geen enkele manier gelieerd aan één van de oude vereni-

gingen.  
- Huidige oppervlakte van het RVW-gebouw is te klein om alle ruimtes in onder te brengen, zeker wanneer 

voor multifunctionaliteit wordt geopteerd.  
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- Het gebouw is niet duurzaam en de volledige technische installatie is aan vervanging toe.  
- Het gebouw staat op een ongunstige plek voor de fusievereniging, het staat niet centraal en heeft geen 

zicht over de velden.  
 

Bijlagen  
1. Fusieplan 
2. Programma van Eisen Wilhelminasportpark 


