
 

 

                                                                     

 

 

  TOELICHTING VOORSTEL TOT FUSIE 

Sportvereniging Heinkenszand en Luctor’88 

In december 2016 hebben de leden van sv Heinkenszand en Luctor’88 ruim mandaat 

gegeven aan de besturen en de Fusiecommissie om het Fusieplan verder uit te werken en 

toe te werken naar een fusie per 1 juli 2017. 

In de afgelopen maanden heeft de Fusiecommissie hard gewerkt aan de vele aspecten die 

een fusie met zich mee brengt: 

• Voorbereiden van het fusiebesluit met alle besluiten en handelingen die daarmee 

samen hangen ( o.a. opstellen statuten); 

• Inrichten van de nieuwe vereniging (uitwerken bestuur en organisatie, opstellen 

begroting, inrichten administratie, bemensen van de verschillende commissies en 

functies); 

• Voetbalzaken:  aanstellen trainers, samenstellen teams, logo, PR en communicatie; 

• Inrichten accommodatie en veld 2 hoofdveldwaardig maken; 

• Overleg met gemeente over toekomst accommodatie 

Onder aansturing van de Fusiecommissie zijn alle commissies en werkgroepen intensief aan 

de slag om organisatorisch en voetbaltechnisch met ingang van het voetbalseizoen 2017-

2018 een goede start te kunnen maken. 

Uiteraard zijn al deze zaken nog niet volledig afgerond, maar het is nu wel het moment voor 

de leden om in te stemmen met een fusie van beide verenigingen. 

  

Aan alle juridische voorwaarden om tot een fusie te komen is voldaan: het voornemen om te 

fuseren  heeft ter inzage gelegen bij de Kamer van Koophandel, de rechtbank heeft een zgn. 

non-verzet verklaring afgegeven (er is door derden geen bezwaar ingediend tegen de 

voorgenomen fusie), de KNVB heeft de concept-statuten voor de nieuwe vereniging “Luctor 



Heinkenszand” goedgekeurd en de notaris heeft alle documenten  gereed voor de  

oprichting van de nieuwe vereniging. 

 

De notaris heeft geadviseerd om gelijktijdig met het fusiebesluit  een besluit te nemen over 

de samenstelling van het bestuur. De huidige verenigingen en daarmee ook de huidige 

besturen zijn per 1 juli 2017 opgeheven. Wel zijn deze besturen verantwoordelijk voor het 

opstellen van de jaarrekening over het seizoen 2016 – 2017. 

Over de samenstelling van het nieuwe bestuur staat in  het Fusieplan van november 2016 

het  volgende: 

• voorkeur voor een klein en  sturend) hoofdbestuur ( 5 personen: voorzitter, 

secretaris, penningmeester + voorzitter TJC + bestuurslid technische 

voetbalzaken) met daarnaast (sterke) uitvoerende commissies; 

• Geen apart jeugdbestuur 

• Commissies: TC Senioren, Technische Jeugd Commissie, Sponsoring, 

Accommodatie, Kantine,  Aktiviteiten/Cultuur en een werkgroep Financiën 

• Naast deze commissies de volgende functies invullen: wedstrijdsecretariaat, 

materiaalbeheer en inkoop materiaal, PR/Communicatie, Vrijwilligerscoördinatie, 

klus- en onderhoudsploeg 

Op dit moment is deze structuur nog niet volledig uitgewerkt. De Fusiecommissie is nl. nog 

niet klaar , maar is  bereid om als nieuw bestuur door te gaan met de  inrichting van de 

nieuwe vereniging Luctor Heinkenszand. 

Binnen de Fusiecommissie is een voorlopige taakverdeling gemaakt zoals hierna 

weergegeven. 

Voorgesteld wordt om de volgende bestuursleden te benoemen: 

 

Marco Utermark  voorzitter  (accommodatiecommisie) 

Bas van Damme  vice-voorzitter (accommodatie/financiën/kantine) 

Melvin Simonse  secretaris  (secretariaat) 

Hans Hoondert  penningmeester (financiën/kantine) 

Martin Blankenburgh  algemeen lid  (sponsoring) 

Thijs van Damme (neef) algemeen lid  (kantine) 

Jeroen Koole   algemeen lid  (sponsoring) 

Theo van de Swaluw  algemeen lid  (TC Senioren/juridische zaken) 

Joerie Poelman  algemeen lid  (sponsoring) 

Leon van Zaltbommel  algemeen lid  (voorzitter Technische Jeugdcommissie) 

 

Het nieuwe bestuur organiseert begin juli 2017 de eerste Algemene Ledenvergadering van 

Luctor Heinkenszand. In die vergadering wordt  een rooster van aftreden aan de leden 

voorgelegd, de begroting voor de nieuwe vereniging, de definitieve  samenstelling en taken 

van de commissies en werkgroepen enz. 

 

 

 

 


