INFORMATIE OVER DE FUSIEBESPREKINGEN
Op 24 maart vond de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroepen van Bevok en
VIP, die betrokken zijn bij het vormen van de fusievereniging, plaats. Alle leden van de
werkgroepen waren aanwezig. De voorzitter van Bevok kondigde in een korte introductie de
plannen aan:
September 2021: Tijdens de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen stemmen
over de fusie.
Bij akkoord door de leden van de fusie gaan de werkgroepen over tot uitvoering van de
plannen, wat moet leiden tot een fusie in januari 2022.
Aan de werkgroepen is gevraagd om de uitgewerkte plannen tijdens de ALV in september
2021 te presenteren. De volgende werkgroepenvergadering staat gepland voor eind mei.
Heb je ideeën of vragen, mail aan: fusievragen-bevok-vip@bevok.nl of fusievragen-bevokvip@vippurmerend.nl.
Hieronder vind je de onderwerpen, deelnemers en een kort verslag van de werkgroepen:
1. Werkgroep Organisatie en Structuur (Henk Duijn, Jef van Bemmel)
Van zowel de organisatie- als de vergaderstructuur zijn de verschillen in kaart gebracht. We
zoeken het evenwicht tussen een strak georganiseerde en een gemoedelijke organisatie. De
statuten en het huishoudelijk reglement moeten vernieuwd worden. De behoefte aan
materialen en ruimte is besproken. We zijn tweemaal bij elkaar geweest en zijn nu druk met
het huiswerk.
2. Werkgroep Financiën (Samantha Truong, Jasper Bouman)
Uit een eerste berekening lijkt te volgen dat we met behoud van de laagste van de twee
contributies (van Bevok en ViP) een redelijk sluitende begroting kunnen maken.
Belangrijk voor de begroting van de fusievereniging is de input van Sportzaken/Technische
commissie inzake zaalhuur en trainerskosten en ook van aantallen leden (van de
Ledenadministratie). Contributies en vermogens van Bevok en ViP liggen redelijk bij elkaar.
3. Werkgroep Ledenadministratie (Kees Tol, Agnes Loogman, Else Wiersma)
De ledenadministrateurs hebben kennis gemaakt in een apart overleg en Else, secretaris ViP,
sloot aan bij dit overleg. Kees heeft veel ervaring als ledenadministrateur bij Bevok. Agnes
heeft sinds dit jaar de ledenadministratie van ViP overgenomen. De verschillen tussen de
ledenadministratie van Bevok en ViP zijn in kaart gebracht en worden verder besproken in
toekomstige overleggen. Er is afgesproken om Sportlink te gebruiken als de basis van de
administratie.

4. Werkgroep Communicatie (Kees Tol, Aad Conijn, Petra de Wit-Tol, Robbert Vrijbloed,
Menno Klein)
Er is gekeken naar de huidige manieren van communiceren, website en nieuwsbrieven.
Er moet nagedacht worden hoe de website van de fusievereniging er uit moet komen te
zien, oftewel website voor de toekomst. (Hosting, domein registratie, format)
Voor externe communicatie
Kleuren
Logo
in overleg met commissie Naam, Tenue, Logo
Welke huisstijl?
Persmomenten: Redactioneel stukjes in de krant.
Welke systemen gaan we gebruiken / zijn er, waar willen we mee door?
- Communicatie handleiding + verdieping per kanaal? (FB, nieuwsbrief, website)
o Brandboek maken (nav logo) – (Robbert heeft een aantal voorbeelden)
- Communicatie agenda/momenten (in overleg met algemeen/structuur/ events)
Inventarisatie functies is de website voor automatisering (o.a. voor
nieuwsbrieven/stukjes/mededelingen).
5. Werkgroep Sponsoring (Samantha Truong, Bert Bouman, Jasper Bouman)
Aantal potentiële sponsoren geïdentificeerd. Startpunt wordt een
“verenigingssponsor”, dus niet zozeer sponsors per team. De sponsormap is ge-update en
klaargemaakt voor de fusievereniging. Afgesproken wie en wanneer deze
verenigingssponsoren worden benaderd, alsmede de kleinere sponsoren/adverteerders.
6. Werkgroep Naam, Tenue, Logo (Brenda Bloothoofd, Lisanne Dijkmeijer, Frida
Hameka, Carmencita Meinsma)
Het doel van de werkgroep is om een nieuwe naam, logo en shirt te bedenken. Binnenkort
komt de werkgroep voor het eerst samen en zullen er concrete plannen gemaakt worden.
Het idee daarbij is wel om zoveel mogelijk de leden te betrekken bij onze keuzes,
bijvoorbeeld door een prijsvraag.
7. Werkgroep TC (Brenda Bloothoofd, Carmencita Meinsma, Theo Reuzenaar, Robbert
Vrijbloed, Kees Tol)
Het doel van de werkgroep is om goed te kijken naar de verschillen in aanpak tussen beide
clubs en daar een mooi nieuw plan voor te maken om te bezien hoe we deze verschillen
kunnen overbruggen met als prioriteit het waarborgen van het spelplezier. Tijdens de eerste
kennismaking van de groep hebben we vooral gesproken over hoe de verschillende
commissies nu te werk gaan, tegen welke problemen we aanlopen bij de teamsamenstelling
en wat we zelf belangrijk vinden binnen een club. Ook is de samenwerking tussen de tc’s al
snel opgezocht om te kijken of we voor komend seizoen al iets voor elkaar kunnen
betekenen.

8. Werkgroep Recreanten (Ineke Velzeboer, Ina Poel, Jef van Bemmel)
Na de 1ste werkgroep vergadering van 24 maart heeft Ina de taak op zich genomen om het
een en ander op papier te zetten wat we komend jaar moeten gaan organiseren om de
recreanten zo goed mogelijk samen te laten gaan. ViP heeft momenteel vier
trainingsgroepen evenals Bevok, en dat betekent dus een verdubbeling van het aantal
recreanten, zoals het er nu uitziet.

9. Werkgroep Wedstrijdzaken, Scheidsrechters en Officials (Oswald Foppes, Harry
Muller, Hans Smit)
Bevok heeft een aantal vrijwillige scheidrechters. Deze scheidsrechters mogen wedstrijden
fluiten van de 2e klasse tot op divisieniveau. Deze scheidsrechters fluiten de zogenaamde
zware wedstrijden. De overige wedstrijden worden gefloten door aangewezen teams. De
wedstrijdsecretaris wijst teams aan met de verplichting een wedstrijd te fluiten. Oswald
meldt dat bijna alle Bevok leden in het bezit zijn van een scheidsrechters-licentie.
VIP heeft ongeveer twaalf scheidsrechters die op vrijwillige basis wedstrijden fluiten. Via een
intekensysteem kunnen de scheidsrechters aangeven welke wedstrijden zij willen fluiten. Bij
ViP zijn ongeveer 25 scheidsrechters in het bezit van de laagste scheidsrechters-licentie.
Zowel Oswald als Harry geven aan zich in de toekomst, voor, tijdens en na de fusie te willen
inzetten voor de indeling van de scheidsrechters. Om elkaar al een beetje te leren kennen is
er afgesproken dat met ingang van het seizoen 2021-2022 zo nu en dan scheidsrechters van
ViP een wedstrijd van Bevok gaan fluiten en andersom.
10. Activiteiten en toernooien, inclusief beach (Merijn Luijbe, en er is overleg met twee
Bevok-leden die zich bij deze werkgroep willen voegen)
Deze werkgroep gaat zich bezighouden met de verschillende activiteiten die de verenigingen
ViP en Bevok organiseren. Het begint dus met een inventarisatie van welke toernooien,
feesten, clubavonden enzovoort er op dit moment georganiseerd worden. De bedoeling is
dan dat we gaan kijken hoe we deze activiteiten op een zo leuk mogelijke manier kunnen
continueren of kunnen samenvoegen, zodat alle leden van de fusie vereniging zo veel
mogelijk betrokken worden bij de vereniging. Eén van de eerste activiteiten zal dan zijn het
organiseren van een fusietoernooi om op een leuke manier kennis met elkaar te maken.
Hiernaast moet er gekeken worden hoe we het beachvolleybal op onze eigen velden binnen
de fusievereniging gestalte kunnen geven, zodat vele leden hier gebruik van gaan maken.

