VOORSTEL TOT FUSIE
Aanleiding:
De gemeente Sittard Geleen heeft in 2015 besloten om het sportcomplex in Limbricht om te vormen
tot unilocatie voor Einighausen, Guttecoven en Limbricht. De ALV van GVCG heeft vervolgens
ingestemd met de verhuizing naar het complex in Limbricht. In eerste instantie houdt dit in dat de
verenigingen naast elkaar blijven bestaan en ook als zodanig deelnemen aan de competitie.
De besturen van GVCG en VV Limbricht zijn zich, gericht op de toekomst, gaan beraden op deze
situatie. Daarbij zijn beide verenigingen tegen het licht gehouden. Gebleken is dat zowel GVCG als VV
Limbricht op korte- dan wel middellange termijn, moeite hebben om spelers voor de elftallen en kader
te werven. Ook in financiële zin hebben beide verenigingen het lastig. Het is steeds moeilijker om
jaarlijks de financiën rond te krijgen.
De jeugdafdelingen werken al meerdere jaren samen en de jeugdspelers spelen in combinatieteams.
Bij de overgang naar de senioren gaan ze weer naar hun eigen vereniging. Deze situatie wordt als
onwenselijk ervaren. Jarenlange opleiding resulteert niet in het samen overgaan naar de senioren.
Om deze redenen hebben de besturen de Algemene Ledenvergaderingen gevraagd om een fusie te
mogen onderzoeken. Dit onderzoek is afgerond en leidt tot dit voorstel tot fusie.
Schaalvergroting:
Door schaalvergroting kunnen de problemen in financiële en personele zin beter worden getackeld.
De bundeling van kennis en ‘knowhow’ biedt grote voordelen en draagt bij aan een organisatorisch
daadkrachtige, deskundige vereniging. Verder ontstaat door de fusie de mogelijkheid tot het opstellen
van meerdere, representatieve teams, waardoor de sportieve prestaties zullen verbeteren en
ledenafname waarschijnlijk een halt kan worden toegeroepen.
De fusie biedt goede financiële vooruitzichten, onder meer door de te verwachten toename van
sponsorgelden. De realiteit gebiedt om aan te geven dat het natuurlijk niet om grote bedragen zal
gaan. Echter, het stoppen van een voortdurende achteruitgang in noodzakelijke inkomsten, mag in dit
kader zeker als een positief vooruitzicht worden gezien.
Fusievorm:
De fusiecommissie is, met goedkeuring van de voltallige besturen van de rechtspersonen GVCG en
VV Limbricht, tot de conclusie gekomen dat het de meest praktische en kostentechnisch voordelige
manier is om een bestuurlijke fusie aan te gaan. Hierbij wordt het gehele vermogen van de beide
verenigingen onder algemene titel verkregen door GVCG. De vereniging GVCG ondergaat vervolgens
een naamswijziging vanaf 1 juli 2017. De statuten van GVCG worden aangepast. Als gevolg van de
fusie zal VV Limbricht ophouden te bestaan.
De gewijzigde statuten van de nieuwe vereniging liggen ter inzage bij de secretarissen van GVCG en
VV Limbricht. Iedereen die deze wil inzien, kan contact opnemen met Math van den Boorn (GVCG) of
Patrick Thissen (VV Limbricht). De nieuwe statuten zijn geënt op de modelstatuten van de KNVB,
waarvan een 3-tal artikelen zijn aangepast. Deze aanpassingen zijn als bijlage bij dit document
opgenomen. De nieuwe statuten zijn inmiddels voorgelegd aan de KNVB en door de bond
geaccordeerd. Onder voorwaarde dat dit fusievoorstel door de ledenvergaderingen wordt
geaccepteerd, zullen de statuten worden vastgesteld door de notaris en zal de fusie een feit zijn.
Lidmaatschap:
Er zullen geen bijzondere maatregelen worden genomen in verband met de overgang van de
lidmaatschappen van VV Limbricht naar de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging neemt de
verworven lidmaatschapsrechten over van GVCG en VV Limbricht.
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Missie en visie nieuwe vereniging:
De beide verdwijnende verenigingen zullen hun werkzaamheden beëindigen. De nieuwe vereniging
zet de werkzaamheden van de beide verdwijnende verenigingen voort, daar de doelstellingen van de
verdwijnende en nieuwe verenigingen nagenoeg overeenkomen. Wel is het belangrijk om deze
doelstelling opnieuw te formuleren in een visie en een missie:
•

Waar staan we voor?
De vereniging wil een sportieve amateurvoetbalclub zijn in de regio. De vereniging biedt leden,
spelers, vrijwilligers, supporters en sponsoren een aantrekkelijke omgeving waarin eenieder
de voetbalsport op zijn of haar eigen wijze kan beleven. Actief of niet-actief en van jong tot
oud! Sportieve prestatie en plezier gaan hand in hand. Respect staat hoog in het vaandel,
zowel binnen als buiten de lijnen. De vrijwilliger vormt het hart van de vereniging, waarin
saamhorigheid leidt tot een maatschappelijk betrokken vereniging. Samen maken we de club,
samen helpen we elkaar.
Onze verenigingswaarden: respect – saamhorigheid – prestatie & plezier

•

Waar gaan we voor?
De nieuwe voetbalvereniging is een vereniging met wortels vanuit de dorpskernen Guttecoven
en Limbricht, waar iedereen uit omringende dorpen en wijken welkom is en kan voetballen op
zijn of haar eigen niveau. Naast voetbalprestatie en -plezier, is het verenigingsleven een
belangrijk onderdeel. De vereniging is meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Er is
een actief verenigingsleven, onder andere door het organiseren van recreatieve activiteiten
voor de leden. Daarnaast zijn veel van de leden betrokken bij vrijwilligerswerk, zoals o.a.
onderhoud, terreinbeheer, bardiensten, commissieleden en de begeleiding van de teams.
Hiertoe wordt ook primair geworven onder de leden, wat overigens niet direct inhoudt dat nietleden geen vrijwillige functie binnen de vereniging kunnen bekleden. Er zijn bijvoorbeeld veel
ouders van jeugdleden op verschillende manieren betrokken bij de vereniging, zonder lid te
zijn.
De accommodatie is de ontmoetingsplaats, de ‘woonkamer’ van de vereniging: vanuit een
levendige, goed verzorgde en plezierige omgeving worden sportieve prestaties en plezier
optimaal gestimuleerd. Een goed verzorgde accommodatie en een stabiele organisatie zorgen
voor aantrekkingskracht richting de directe omgeving.
De nieuwe vereniging wil haar kernwaarden ‘prestatie & plezier’ concreet vormgeven, zowel
binnen als buiten de lijnen.

•

“Binnen de lijnen” wordt onderscheid gemaakt tussen:
o

Prestatievoetbal
Eerste en tweede elftal (selectie). Uitgangspunt is dat prestatie voorop staat, echter
het niveau (klasse) waarop gespeeld wordt, is in overeenstemming met het op dat
moment aanwezige potentieel. Daarbij heeft doorstroom van de eigen jeugd
nadrukkelijk de voorkeur boven het aantrekken van spelers van buitenaf. De selectie
heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied van prestaties,
maar zeker ook op het gebied van teamgeest en gedrag. De aantrekkingskracht en
uitstraling van de selectie -zowel binnen alsook buiten de lijnen- is beeldbepalend en
daarmee belangrijk voor de gehele vereniging.

o

Recreatievoetbal
Lagere seniorenteams. Uitgangspunten zijn plezier, toegankelijk voor iedereen en
voetbal op eigen niveau.

o

Jeugdvoetbal
De jeugdleden vormen letterlijk de toekomst van de club. Er wordt veel aandacht
besteedt aan de jeugd en jaarlijks wordt gewerkt naar een steeds betere
jeugdopleiding. Vanaf de start wordt geïnvesteerd in en gewerkt vanuit een
jeugdbeleidsplan.

2

Een gezonde doorstroom binnen de jeugdelftallen, alsook naar de selectie en
seniorenteams, vormt daarin een voorname pijler. Daartoe is het belangrijk om te
investeren in onze jeugd en de jeugdtrainers, -leiders en –begeleiders. Hiervoor wordt
een jeugdcoördinator aangesteld, die samen met de jeugdcommissie, verantwoordelijk is
voor het opstellen en uitvoeren van het jeugdbeleid.
Verenigingsstructuur
De wijze waarop we de vereniging organiseren is vanuit saamhorigheid: “samen bouwen aan een
toekomstbestendige vereniging, met de vrijwilliger in het hart van de vereniging”. We werken bewust
niet vanuit een hiërarchische structuur, maar vanuit horizontale samenwerking en duidelijke
verantwoordelijkheid, welke tot uitdrukking komt in onderstaande kralenketting als organogram.

Bestuurssamenstelling:
De besturen van GVCG en VV Limbricht worden door de bestuurlijke fusie samengevoegd om de
continuïteit in eerste instantie te waarborgen. Binnen dit samengevoegde bestuur verdelen de
bestuursleden de taken, op basis van het organigram. Minimaal de functies van voorzitter, secretaris
en penningmeester worden door het bestuur onderling ingevuld. Nadat de nieuwe vereniging tot stand
gekomen is, wordt in het nieuwe seizoen 2017 / 2018, tijdens de ALV, officieel een nieuw bestuur
gekozen. Enkele van de zittende bestuursleden hebben aangegeven dan niet meer herkiesbaar te
zijn. Bestuurlijke vernieuwing is dan ook meteen een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe
vereniging. Om deze reden roepen wij nu al kandidaten op om zich beschikbaar te stellen voor een
bestuursfunctie. Op basis van de intensieve samenwerking in de voorbije maanden, hebben wij alle
vertrouwen in een constructieve samenwerking, leidend tot een toekomstbestendige voetbalvereniging
op een aansprekende locatie!

Guttecoven / Limbricht, 20 februari 2017
Namens de besturen:
Rob Salden (Voorzitter GVCG)

Frans Bert Ruber (Voorzitter VV Limbricht)
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Bijlage:
Artikelen die worden aangepast ten opzichte van het modelstatuut van de KNVB, de wijzigingen zijn
cursief gedrukt:
Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1. De vereniging is genaamd “……………………………………” hierna te noemen: ”de vereniging”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Sittard-Geleen
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van
Koophandel te Roermond onder inschrijvingsnummer 40 187 146.
4. De vereniging is ontstaan uit een ‘praktische’ bestuurlijke fusie tussen: Guttecovense Voetbal Club
Guttecoven (GVCG) opgericht 9 juli 1931 onder KvK inschrijvingsnummer 40187146 en Voetbal
Vereniging Limbricht (VV Limbricht), opgericht 4 april 1938 onder KvK inschrijvingsnummer 40
187 384. Hierbij wordt VV Limbricht per 1 juli 2017 opgeheven en gaat over in GVCG, welke
hierbij een naamswijziging ondergaat.
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, 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 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. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering over besluiten tot:
a. :Onverminderd het bepaalde onder b t/m e, het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van € 5.000,-- te boven gaande;
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 aangaan van dadingen;
e. :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;
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.
In afwijking van het onder b 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 artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan
hem opgelegde straf wordt behandeld.
2. Er is sprake van een gedifferentieerd stemrecht, zodat een lid de volgende (stem)men heeft:
a: een lid jonger dan achttien (18) jaar: een (1) stem;
b: een lid van achttien (18) jaar of ouder: drie (3) stemmen.
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Leden jonger dan achttien (18) jaar zijn niet bevoegd te stemmen omtrent de goedkeuring van de
jaarrekening en omtrent besluiten met betrekking tot fusie, splitsing en ontbinding van de
vereniging. In de hiervoor gemelde gevallen komt het stemrecht toe aan hun wettelijk
vertegenwoordiger. In deze gevallen heeft de wettelijk vertegenwoordiger toegang tot de
algemene vergadering waarin over het betreffende voorstel wordt gestemd, ook wanneer de
wettelijk vertegenwoordiger geen lid is van de vereniging
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van
achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem(men), 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.
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:
1. blanco uitgebracht zijn;
2. op enigerlei wijze ondertekend zijn;
3. iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
4. andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
c. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar
vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.
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