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FC Surhústerfean 
 

Een bloeiende vereniging waar we graag 

komen! 

  Bijna 450 spelende leden 

  41 teams (of meer) in competitie 

  Ontstaat op basis van de succesvolle Feanstars 

  Versterkt jeugdkader met HJO junioren en HJO 

pupillen 

 Ontstaat vanuit 2 financieel gezonde partners 

 Meer financiële mogelijkheden 

 Door twee accommodaties efficienter indelen 

 Een sterke partij als gesprekspartner voor de nieuwe 

accommodatie 

 

Samenvatting fusie opzet 

 



 

2  

 

Versie 12 

Inleiding en samenvatting 
 
Fusie van de voetbalverenigingen in Surhuisterveen: ‘t Fean ’58 en VV 
Surhuisterveen. 
 
 

Inleiding 
 
Al jaren voetbalt de jeugd van beide verengingen gezamenlijk in de Feanstars; een bloeiende 

‘dochtervereniging’ van de beide moederverengingen, bloeiend in de zin van voetballend succes, veel 

leden, veel teams en een goed niveau. Ook bloeiend in de zin van het dorp bij elkaar brengend, de 

jeugd die met elkaar sport beoefent en al die andere activiteiten die daarmee ontstaan.  

Voor deze voetballende jeugd is het bijzonder dat als ze de jeugdteams ontgroeien moeten kiezen 

voor één van de moederverengingen en dat teams uiteen vallen. Dit is de basis van de gedachte om 

te onderzoeken of het haalbaar is dat de moederverenigingen fuseren tot één vereniging. Hiertoe 

zijn diverse activiteiten opgestart, waaronder een onderzoek door een externe ervaringsdeskundige. 

De conclusie van dit onderzoek was dat een fusie haalbaar en gewenst is. 

De leden zijn op de hoogte gehouden van activiteiten hieromtrent en hebben zich in de jaarlijkse 

ALV’s (Algemene Leden Vergadering) hier over kunnen uitspreken; alle keren positief: één dorp – één 

vereniging, omarmt door de leden.  

De buitengewone ALV’s (dus BLV’s; Buitengewonde Leden Vergadering) van voorjaar 2021 hebben 

een fusie commissie geïnstalleerd om het totale proces uit te voeren en af te sluiten met de 

oprichting van de nieuwe vereniging. Timing hiervan: zo vlot als kan, zo langzaam als nodig is.  

De commissie is aan de slag gegaan. Voor jullie ligt het document met de blauwdruk voor de nieuwe 

vereniging; het finale besluit hierover te nemen in voorjaar ’23, dan de formele oprichting in juni ’23 

en deelname aan de competities als nieuwe verenging vanaf seizoen 2023/2024. Er ontstaat zo een 

vereniging met ongeveer 600 leden, financieel gezond, met een duidelijke voetbaltechnische 

structuur en een versterkte jeugdopleiding. 

Bijzondere omstandigheid is dat er een grote kans bestaat dat de sportvelden verhuizen naar een 

nieuwe locatie en dat daar een totaal nieuwe accommodatie kan ontstaan. Niet essentieel in het 

fusieproces, maar zeker een prachtige kans die de nieuwe vereniging van bijzonder elan kan 

voorzien. Timing is van belang voor de plan van aanpak van de huidige accommodaties (benodigde 

aanpassingen/investeringen in balans met de tijdelijkheid van het gebruik).  

De lokale politiek is op de hoogte van het positieve fusieproces en  juicht dit van harte toe; een 

sterke vereniging waarin het gehele dorp samenkomt past bij de samenleving anno 2023. 
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1. Proces 
 
Jaap van Bruggen, de ingeschakelde externe ervaringsdeskundige, noemde fuseren het omhoog 

trekken van een rits. Bij het begin van het fusieproces, in 2020,  is de rits ingehaakt en bij het 

afronden van het proces, zomer 2023, wordt de rits gesloten. Mooie en duidelijke beeldspraak. 

Indachtig de rits zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten gezamenlijk uitgevoerd; succesvol en 

plezierig. Met zo en dan een discussie, maar altijd in harmonie. Tussendoor zijn er diverse 

communicatie momenten geweest (nieuwsbrieven, informatie bijeenkomsten). Gevolg is dat de 

leden elkaar (beter) hebben leren kennen en is er een ruime verbinding tussen de leden van de 

verenigingen ontstaan.  

 
Het fusieproces is in te delen in 3 fases:  

 Voorbereiding; de werkgroepen leveren concepten voor de opzet van de nieuwe vereniging. 

Gezamenlijk maakt dit de blauwdruk van de nieuwe vereniging. 

 Daarna moeten de keuzes gemaakt worden, naam en tenue zijn hierbij het meest in het oog 

springend. De concept opzet van de nieuwe verenging wordt in eerste instantie getoetst bij 

de besturen van de moederverenigingen, zo nodig aangepast, en de finale versie wordt 

daarna voorgelegd aan de leden die zich hierover kunnen uitspreken in ledenvergaderingen.  

 Dan komt de uitvoering; het daadwerkelijk inrichten van de nieuwe vereniging; bestellen van 

de tenues, vullen van de functies, indelen van de teams, aanpassen van de accommodaties 

en meer.  

 
In het proces is het van belang dit op juiste wijze uit te voeren, en dus te voldoen aan onze eigen 

statuten, te voldoen aan de voorwaarden van de KNVB en te voldoen aan het juridisch kader. Dit, op 

elkaar afgestemd, bepaalt de timing. 

Dit is het document met bijlagen (de concepten van de werkgroepen) waarin de nieuwe vereniging 

wordt voorgesteld; dit wordt op de ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. 

De fusie commissie presenteert hierin de eerste opzet.  De basis is hiermee gelegd, met ruimte voor 

het nieuwe bestuur en de nieuwe functionarissen om pragmatisch in te spelen op competenties, 

beschikbaarheid en omstandigheden;  en om details nader in te vullen. 

Activiteiten en initiatieven die niet benoemd zijn door de fusiecommissie zijn net zo goed waardevol 

en kunnen/zullen door de nieuwe vereniging gecoördineerd omarmd worden. 

 

2. Waar staan wij (de nieuwe vereniging) voor? 
 
Een van de taken van de commissie Identiteit en Activiteit was het inhoud geven aan dat waar de 

nieuwe vereniging voor staat; wie zijn we, en wat willen we zijn. 

Respect en verbondenheid is hierbij als uitgangspunt genomen. Hieronder de omschrijving van de 

identiteit van de nieuwe vereniging: 
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FC Surhústerfean is een voetbalclub voor alle inwoners van Surhuisterveen en omstreken. We 

zijn echter niet alleen een club van en voor voetballers. Voetbal is wat ons bindt, maar als 

vereniging zijn we meer dan een voetbalclub.  

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij onze club. Respect en verbondenheid zijn onze 

kernwaarden. Ze bepalen hoe we binnen onze vereniging met elkaar omgaan en hoe we onze doelen 

en ambities nastreven.  

Op basis van deze kernwaarden zijn we ons bewust van en geven we inhoud aan onze 

maatschappelijke functie. Samen sporten is gezond voor lichaam en geest en heeft een belangrijke 

sociale component.  

Iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar eigen niveau, waarbij plezier en prestatie hand in hand 

gaan.   

We vormen samen een warme en veilige omgeving voor onze leden, familieleden en gasten. We 

dragen allemaal, op onze eigen manier een passend  steentje bij aan de vereniging die we samen 

willen zijn: een kleurrijke club waar we, ondanks onze verschillen, allemaal gelijkwaardig zijn.   

Als lid en ouders van een jeugdlid maak je de keuze om bij deze club te horen en je te identificeren 

met onze kernwaarden. Samen delen we de liefde voor onze club en zetten we de schouders eronder.  

Samen zijn we sterk. Samen houden we van voetbal, van ónze club.  

(Deze tekst is al een aantal malen genoemd en gepubliceerd; de leden hebben hiervan kennis kunnen 
nemen.) 
 

3. Het tijdspad. 
 
Vanuit een rijke historie van het voetballen in Surhuisterveen ontstaat een nieuwe vereniging, maar 

wel met meenemen van de mijlpalen, van de verhalen, van de helden, van de kampioenschappen, 

van de tradities. Dus een moderne nieuwe vereniging, trots op waar ze vandaan komt! 

Gezien de huidige stand van zaken is het reëel dat de nieuwe vereniging vanaf seizoen 23/24 

operationeel is en meedoet in de competitie. Dit uitgangspunt bepaalt dan de agenda voor de 

invulling van de maanden daaraan voorafgaand. 

Immers naast de emotie die loskomt bij een fusie (clubliefde, vriendschappen, historie) is de fusie 

ook een organisatorisch proces waarin formele stappen op juiste wijze genomen moeten worden.  

Hierin spelen een drietal instanties een rol: 

 
1. De verenigingen en de leden.  
De leden dienen in te stemmen met de fusie. In de afgelopen jaren zijn via de ALV’s van beide 

verenigingen de leden hierbij betrokken; alle essentiële stappen zijn gefiatteerd. Het proces is nu zo 

ver gevorderd dat leden op de ALV’s het formele besluit tot de fusie kunnen goedkeuren; daarmee 

ontstaat de nieuwe vereniging en gaan de oude verenigingen daarin op (worden opgeheven). De  

statuten van de moederverengingen geven de te volgen procedures aan voor zo een belangrijk 

besluit. 
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Voor beide verenigingen geldt dat dit besluit in een Algemene Leden Vergadering aan de leden 

voorgelegd wordt en dat 75% van de leden dan aanwezig moet zijn (mogelijk per volmacht) 

om de keuze te kunnen maken. Het voorstel is aangenomen als 2/3 van de leden instemt. 

Het ligt wel veel gevraagd om zoveel leden aanwezig (vertegenwoordigd) te krijgen op de 

vergadering. De statuten voorzien hierin en stellen dat er dan na 1 week maar binnen 4 weken een 

volgende ALV uitgeschreven kan worden. Het voorstel is dan aangenomen als 2/3 meerderheid van 

uitgebrachte stemmen instemt. 

 
2. De KNVB 
De KNVB stelt dat het ten allen tijde duidelijk moet zijn welke vereniging in competitie is (en daarmee 

verantwoordelijk is) en dat dit niet halverwege de competitie kan wijzigen; opheffen van vereniging 

houdt in dat deze vereniging niet meer in de competitie kan deelnemen.  Dit betekent dat een 

fusiemoment dus in de voetballoze periode in de zomer dient plaats te vinden; daarmee in de 

maanden juni, juli of augustus. 

Wel kunnen de verenigingen aangeven dat er een fusieproces in uitvoering is waardoor de overgang 

gefaciliteerd wordt en dat de teams voorafgaande aan een fusie wel opgegeven kunnen worden. 

Wij gaan ervan uit dat onze nieuwe verenging eind juni 2023 ingeschreven wordt, en dan dus als 

nieuwe vereniging deelneemt vanaf seizoen 2023/2024. Zo voldoen wij aan de eisen van de KNVB. 

 
3. Juridisch 
Ook verenigingen dienen te voldoen aan een wettelijk kader. Onze fusie is een zogenaamde 

juridische fusie waarin rechten en plichtingen, bezittingen en schulden overgaan in de nieuwe 

vereniging.   De wetgever stelt hieraan eisen: 

- Een fusie dient aangekondigd (gepubliceerd) te worden, met daarbij een oproep aan 

eventuele schuldeisers om bezwaar tegen de fusie aan te tekenen – binnen een maand na 

publicatie.  

- Als er geen bezwaren  ingediend worden ontvangen de verenigingen een akte ‘van non 

verzet’ en kan er doorgegaan worden met het proces. 

- Binnen 6 maanden na de aankondiging dient de fusie tot stand te komen en de dient de akte 

bij de notaris gepasseerd te zijn.  

- Besluitvorming aangaande de fusie dient in dit tijdvak tot stand te komen. 

- Inschrijving eind juni 2023 betekent dus dat de aankondiging eind december 2022 moet 

plaatsvinden. 

(het is verstandig dit in december te doen zodat er voor de fusie uitgegaan kan worden van 

de financiële cijfers van seizoen 21/22 en er geen halfjaarcijfers opgesteld hoeven te 

worden). 

 
Met bovenstaande is dan planning bepaald: 

De statuten bepalen dus dat de besluitvorming in één of twee BLV’s plaats dienen te vinden. De 

wetgever stelt dat er na aankondiging van de fusie bezwaren ingediend kunnen worden, dit binnen 

een maand na publicatie. Ervan uitgaande dat er geen bezwaren zijn kan de eerste BLV in februari 

‘23 plaatsvinden, zo nodig/hoogstwaarschijnlijk een volgende binnen 4 weken daarna; dus in maart 

2023.  De geplande data hiervoor zijn: vrijdag 17 februari en vrijdag 10 maart. 
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Gezien de hoeveelheid aan activiteiten en werkzaamheden is het verstandig het 

besluitvormingsproces zo spoedig mogelijk af te ronden zodat de periode daarna zo lang 

mogelijk is (o.a. aanschaffen tenue, optuigen van de organisatie, ombouw accommodatie). 

 
ALV’s van november 2022? 

De ALV’s van november 2022 zijn dus niet geschikt als besluitnemend moment. Voelt jammer, en 

vervelend dat vrij spoedig daarna er nog twee sessies nodig zijn. Zoals boven aangegeven past het 

niet om de BLV’s naar voren te trekken, en door de KNVB verplichting om tijdig een goedgekeurde 

jaarrekening te overleggen kan de ALV van november 2022 ook niet verplaatst worden naar februari 

2023.  

 
Vanuit het fusie-proces zijn er een tweetal agenda punten die in november ‘22 van belang zijn: 

1. Harmonisatie van de contributie. In de statuten van beide verenigingen is aangeven dat de 

contributies in de ALV vastgesteld worden. Op de ALV’s november ’22 van beide 

verenigingen is een geharmoniseerd tarief vastgesteld.  

2. Het voorstellen van een kandidaat-bestuur. Het kandidaat-bestuur heeft tijd nodig om de 
nieuwe vereniging organisatorisch in te richten en moet hier dan al mee beginnen voordat de 
vereniging ingeschreven is. Immers een maand na inschrijving (juni 2023) moeten de 
voetballende activiteiten alweer beginnen. Door het kandidaat-bestuur voor te stellen op de 
ALV kunnen zij hierna vanuit deze rol aan de slag. 
Let wel, de zittende besturen blijven in functie tot het moment van passeren van de akte, 
dan pas neemt het nieuwe bestuur het formeel over.  

 

4. Het nieuwe bestuur 
  
Het centrale orgaan in de nieuwe vereniging is het bestuur. Verantwoordelijk voor de totale 
organisatie, maar veel taken delegerend naar de diverse commissies en functionarissen in de 
organisatie.  
 
Het bestuur waarmee de nieuwe vereniging van start gaat moet bij uitstek verbindend zijn, en in  
evenwicht zijn met bestuursleden van beide moederverengingen. Dit evenwicht  is bij de start van 
belang; immers leden van beide verenigingen moeten zich vertegenwoordigd voelen.  
 
Voor de continuïteit zou het fijn zijn als een aantal functionarissen uit de aftredende besturen zitting 
nemen in het nieuwe bestuur. Vanuit beide verenigingen hebben een aantal bestuursleden 
aangegeven beschikbaar te zijn voor het nieuwe bestuur. 
 
Boegbeeld is de nieuwe voorzitter (de uittredend voorzitters hebben beide aangegeven geen ambitie 
te hebben deze positie te vervullen). Een nieuwe voorzitter is ook passend bij een nieuwe vereniging. 
Maar; moet wel passend (aanvaardbaar) zijn voor beide verenigingen.  
Het zou fijn zijn als de nieuwe voorzitter een communicator is,  bekent met/bij alle leden en het 
gehele dorp; goed in het gesprek met alle geledingen van de vereniging en de samenleving. De 
voorzitter moet zichtbaar zijn, aanspreekbaar zijn, vraagbaak zijn, richting gevend zijn; dit betekent 
veel uren doorbrengen op de vereniging.  
 
In de timing zou het goed zijn als er in de komende maanden het kandidaatbestuur ontstaat en dat 
na een positief fusie besluit in de BLV het beoogd bestuur aan de slag kan met het verder 
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invullen/implementeren van de nieuwe vereniging. Het is mogelijk dat er meer kandidaten zijn 
dan benodigde functionarissen en dat er op enige wijze (stemming/gesprek) een samenstelling 
gemaakt moet worden.  
 
Na de start zou het fijn zijn als de ‘oude bloedgroepen’ snel vervagen en overgaan in leden van de 
nieuwe vereniging. De Feanstars is een voorbeeld hoe het hier en nu; de Feanstars, de oorsprong 
vanuit de moedervereniging overstijgt. 
 
Gezien de bijzondere werkzaamheden vanuit het fusieproces, en daarna de verhuizing naar de 
nieuwe accommodatie stelt de fusiecommissie een bestuur met 8 leden voor. Bij stakende stemmen 
is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
In onderstaande schema een concept (door het uiteindelijke nieuwe bestuur aan te passen naar 
inzicht, wensen en competenties).

 
 
Bestuursleden kunnen voorzitter zijn van een commissie, communicatie lijn zijn of gewoon 

commissielid zijn. Er zijn ook functionarissen zijn die zelfstandig een functie uitoefenen (mogelijk  

ledenadministratie, leef en leed, consul)  

Voetbalzaken is een heel uitgebreide functie, zal ondersteund moeten worden door een sterke 

technische organisatie. 

De IT-organisatie vervult speelt een essentiële functie in de vereniging; om hiervoor 

verantwoordelijkheid te kunnen dragen is kennis van IT zeer wenselijk. Kan daardoor het beste 

toegewezen worden als de bestuurders bekend zijn (liefst binnen communicatie en PR, maar kan ook 

bij facilitaire zaken, interne zaken, algemene zaken?).  
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5. Sportlink samenvatting 
 

Sportlink: een door de KNVB (en andere bonden) ondersteunt software pakket waarmee een groot 

gedeelte van de vereniging geautomatiseerd kan worden. Daarmee de gehele vereniging 

ondersteunend; van wedstrijdsecretariaat tot uitslagen presenteren op de website, van innen van 

contributie tot rijschema’s.  

Door optimaal (maximaal) gebruik te maken van Sportlink ontstaat een moderne interne en externe 

informatie structuur. Binnen de vereniging moet er dan wel een aantal functionarissen zijn die 

zorgen voor de inrichting binnen de vereniging en de implementatie en onderhoud uitvoeren; en alle 

geledingen binnen de vereniging moeten dan ook zo aan de slag.  

Let wel:  

 Er zijn kosten verbonden aan Sportlink 

 De KNVB heeft een aantal functionaliteiten van Sportlink verplicht gesteld!. 
 

6. Facilitaire commissie samenvatting 
 

De facilitaire commissie heeft gewerkt aan 2 scenario’s; het scenario voor de start op het huidige 

sportpark en het scenario waarin het sportpark verplaatst wordt naar een nieuwe locatie. Veel 

seinen staan op groen voor deze verplaatsing, echter een tijdspad hiervoor is nog niet bepaald. Dit 

betekent  dat de resterende tijd op het huidige sportpark beperkt is (tot uiterlijk 2027) en dat te 

maken kosten dus maar kort renderen. Om rekening mee te houden in de uitwerking.  

De grotere hoeveelheid leden betekent dat de huidige kantines te krap worden; uitbreiding is 

gewenst. Gelukkig kan hiervoor handig ruimte gevonden worden. Aanbeveling is om de kantine van ’t 

Fean uit te breiden met de bestuurskamer en deze te gebruiken als kantine. De huidige kantine van 

VV Surhuisterveen kan dan gebruikt worden als representatieve ontvangstruimte voor gelegenheden 

en voor tegenstanders van het 1e en 2e elftal en het 1e vrouwenteam; de kleedkamers van het VV 

Surhuisterveen worden dan door deze teams gebruikt. 

Aanbeveling is om het hoofdveld van VV Surhuisterveen tot hoofdveld van de nieuwe vereniging te 

benoemen; met tribune, dichtbij de kantine, dichtbij de gebruikte kleedgelegenheid en heeft bij gelijk 

onderhoud een betere kwaliteit.  

In juni en juli 2023 zullen de nodige aanpassinge uitgevoerd worden en wordt de nieuwe identiteit 

aangebracht;  op en om het sportpark. Kleedruimtes en doucheruimtes van ’t Fean 58 zullen 

opgefrist worden.  Punt van aandacht zijn de sponsoruitingen, de afspraken met de sponsoren en de 

kosten voor tijdelijke verplaatsing. 

Deze aanbevelingen zijn in april 2022 al gepresenteerd op een info avond. 

De aanwezige diverse voetbalmaterialen en gereedschappen zijn geïnventariseerd en in overleg met 

de diverse betrokkenen zijn afspraken gemaakt. 

Voor het scenario nieuwe accommodatie is een plan van eisen opgesteld; de benodigde ruimtes en 

de grootte daarvan. Belangrijk gegeven is de hoeveelheid velden: 6 velden, waaronder 2 

kunstgrasvelden, geeft nu en in de nabije toekomst de noodzakelijke ruimte.  Voor de gehele 

accommodatie zou dan een kleine 8 hectare grond nodig zijn. 
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7. Technische zaken samenvatting 
 

Onder de noemer technische zaken/voetbalzaken wordt alle voetbal ondergebracht; alle teams, alle 

leeftijden, vrouwen en mannen; daarmee zorgend voor optimale afstemming en doorstroming. Het 

bestuurslid voetbalzaken is voorzitter van de Technische commissie. 

De nieuwe vereniging zal beginnen met ongeveer 400 spelende leden,  spelend in 41 teams verdeeld 

over 15 linies. De ambitie om zo mogelijk in de eerste klasse te spelen is al voor de fusie gerealiseerd. 

Stabiele 2e klasse zonder zorgen is de minimale ambitie. 

 

Uitgangspunt voor de vereniging is het zelf opleiden van de spelers, geen werving van externe 

spelers. Betaling van spelers is ook niet aan de orde. De TC bepaalt de teamindelingen. 

Er wordt gestreefd naar een goed voetballend niveau in alle klassen, werken met zoveel mogelijk 

gediplomeerde trainers schept daarin de juiste voorwaarden; deze trainers kunnen daar ook een 

financiële vergoeding (of een cursus) voor ontvangen. In totaal zijn er zo’n 35 trainers nodig.  De 

eerste senioren teams worden voorzien  van een passende trainersstaf en begeleiding.  

Ten behoeve van de jeugd worden 2 HJO’s (hoofd jeugd opleiding) aangesteld; zij nemen de 

verantwoordelijkheid voor de trainers en de trainingen. 
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Naast de trainers dient er ook een spelerskader aanwezig te zijn; in de vorm van 

liniecoördinatoren en leiders. Er zijn ruim 70 leiders nodig, de  15 liniecoördinatoren worden 

hieruit benoemd. Vanuit de ervaringen van de Feanstars is voorgesteld om per sectie  (senioren, 

junioren, pupillen) 2 commissieleden nodig zijn om de taken goed en robuust te kunnen uitvoeren. 

 

Belangrijk zijn de scheidsrechters; om met ‘gemak’ scheidsrechters te kunnen toewijzen is er een 

groep van 25 tot 30 scheidrechters nodig, een verdubbeling van het huidige aantal. Werving van 

meer scheidsrechters is daardoor een speerpunt voor de komende jaren. En, om niet te vergeten; 

scheidsrechters dienen goed toegerust, ontvangen en verzorgd te worden.  

Om altijd maar weer te kunnen voetballen is het essentieel dat het wedstrijdsecretariaat goed 

bemand is. Dit is een zeer operationele functie met veel actie op korte termijn. Door voldoende 

wedstrijdsecretarissen aan te stellen is de taak per wedstrijdsecretaris aanvaardbaar te houden. 

 

Al met al leiden de technische zaken tot een forse kostenpost. Het budget voor deze organisatie 

moet nog vastgesteld worden.  



 

12  

 

8. Sponsorzaken samenvatting 
 

Beide moederverenigingen hebben diverse sponsoren; ca. 130 borden bij ’t Fean ’58 en 100 borden 

bij VVS; hierbij een 50 dubbelingen. De commissie is optimistisch over het behouden van de 

sponsoren en het kunnen uitbreiden van de inkomsten.  Het harmoniseren van de bedragen per 

sponsoruiting lijkt goed te passen. 

In de afgelopen periode is al gewerkt met sponsor contracten die voorsorteren op de fusie.  

Mooie mijlpalen zijn het afsluiten van de langjarige contracten met supermarkt Albert Heijn en 

bouwbedrijf Notebomer; beginnend bij het 1e  van ’t Fean ’58, doorlopend naar de nieuwe 

vereniging. Met AVEK is een contract getekend als fusie sponsor. Prima inkomsten en financiële 

stabiliteit. 

De plaatsing van borden en doeken rondom de velden is een punt van aandacht; tegen aanvaardbare 

kosten dient de plaatsing recht te doen aan de sponsoren.  

De huidige commissie van ’t Fean’58 heeft aangegeven wel door te willen met hun goede werk, 

aangevuld met leden van de fusie werkgroep sponsoring. Hiermee continuïteit naar de sponsoren 

biedend.  

 

9. Financiële samenvatting 
 

Beide moeder-verenigingen hebben een gunstige financiële positie, en zijn daarmee financieel 

aantrekkelijke fusie-partners. Er zijn voldoende liquide middelen om de fusie investeringen uit eigen 

middelen te voldoen.   

Het samenvoegen zal synergie-effecten opleveren in de kosten, ruimte makend voor het aanstellen 

van een hoofd jeugdopleiding. Daarmee een kwaliteitsverbetering op voetbaltechnisch gebied.  

Bij het samenstellen van een exploitatie begroting voor de nieuwe vereniging is uitgegaan van de 

jaarrekeningen van beide verenigingen in de voorgaande jaren. Corona effecten zijn hieruit 

geëlimineerd. Deze begroting is ‘voorzichtig’ opgesteld. De huidige economische turbulentie kan 

negatieve effecten opleveren (energiekosten, inflatie).  

Al met al leidt dit tot een sluitende exploitatie begroting voor de nieuwe vereniging.  

De nieuwe vereniging wordt omzetbelastingplichtig voor de activiteiten; exploitatie kantine, 

sponsoring, entreegelden en overige activiteiten. Momenteel valt ’t Fean ’58 al onder dit 

belastingregime. 

Beide verenigen zijn in het bezit van onroerend goed; door een verzoek tot vrijstelling 

overdrachtsbelasting in te dienen kan de het betalen van overdrachtsbelasting ten gevolge van de 

fusie voorkomen worden. 

In de ALV’s van november 2022 zijn de contributies geharmoniseerd. 

In de komende maanden zal de exploitatiebegroting verder gespecificeerd worden; om daarmee een 

handvat te zijn voor het beleid van de nieuwe vereniging. Ook zal er een lijst opgesteld worden van 
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contracten en overeenkomsten die opgezegd zouden kunnen worden, evenals andere 

financiële beslissingen die genomen moeten/kunnen worden. 

Let wel; de nieuwe accommodatie zal een forse investering vragen. Op dit moment is daar niet in 

voorzien. 

Vanwege de vertrouwelijkheid van de cijfers worden deze in de fusiedocumenten niet nader 

genoemd. De financiële cijfers zijn wel in de kantine’s van de moederverenigingen in te zien. 

 

10. Identiteit en Activiteit 
 

De commissie identiteit en activiteiten heeft sinds voorjaar 2021 diverse activiteiten georganiseerd; 

met succes in een positieve sfeer. De verbinding tussen de leden is  goed!  

Een belangrijke taak is het omschrijven van onze nieuwe ‘identiteit. Dit is weloverwogen, leesbaar en 

goed verwoord. Daarmee een leidraad voor de nieuwe vereniging. Onder de titel ‘waar staan wij 

voor’ is deze tekst eerder in dit document opgenomen (hoofdstuk 2).  

Een belangrijke taak is het komen tot een nieuwe naam en tenue. In samenspraak met diverse leden 

en huidige sponsoren zijn twee concepten voor zowel naam als tenue gepresenteerd, en op de 

stemdag, 15 oktober, hebben de leden zich uit kunnen spreken. Na het tellen van de stemmen werd 

de uitslag bekend gemaakt door de burgemeester van Achtkarspelen, Oebele Brouwer, samen met 

de kinderburgemeester, Lisanne Hiemstra, in de omlijsting van een goed bezochte feestavond. 

In totaal zijn er 343 stemmen uitgebracht (op de dag zelf, en vooraf per mail). De uitslag is duidelijk: 

Naam:  FC Surhústerfean  73% van de stemmen 

Tenue:  Oranje/blauw  61% van de stemmen 

De andere naam was de FC Surhuisterveen (de Nederlandstalige variant); het andere tenue was 

gebaseerd op bordeaux rood. Er zijn 15 protest stemmen uitgebracht.  

Het gekozen tenue is de inspiratie voor het ‘omverven’ en aankleden van de gebouwen in zomer ’23 

en later bij de uitwerking van de nieuwe accommodatie. Evenzo zijn de kleuren en naam ook de 

inspiratie voor het te ontwerpen logo van de nieuwe vereniging. 

Ook in de nieuwe vereniging is het wenselijk activiteiten te organiseren; voor ledenbinding maar ook 

om met financiële acties de verenigingskas te vullen.  Door een goede afstemming met alle 

geledingen van de vereniging is een optimale planning en een efficiënte opzet van activiteiten te 

verkrijgen. De meeste leden van de huidige activiteitencommissies hebben aangeven wel door te 

willen gaan binnen de nieuwe vereniging.  

Er komt een activiteitencommissie senioren en een activiteitencommissie jeugd. De 

activiteitencommissie jeugd is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd 

maar ook voor het organiseren van de start- en slotzaterdag (programma voor de jeugd en inname 

en uitdelen materialen, tenues, sleutels enz.). De bemensing van deze commissie zou bij voorkeur 

moeten bestaan uit mensen die nu al actief zijn binnen de Feanstarscommissie. 
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11. Communicatie en PR samenvatting 
 

Communicatie beschrijft zowel de interne als de externe communicatie. De vereniging dient hierin in 

te zetten op de kracht van digitalisering via o.a. het breed in zetten van sportlink. Om alle 

digitalisering goed te laten functioneren en door te ontwikkelen zijn minstens twee functionarissen 

ICT nodig.  Er zal een nieuwe website gemaakt moeten worden (waarin de links met Sportlink kunnen 

zorgen voor automatisch bijwerken van competitie gegevens). 

Voor alle externe uitingen is een royaal mediateam nodig, bestaande uit fotograven, verslaggevers, 

social media berichtgevers en een webredactie.  

Voor de vormgeving van de communicatie zou het goed zijn om een functionaris te hebben die  

visuele zaken behartigt en verder ontwikkelt.  

 

12. Vrijwilligers zaken samenvatting 
 

Om onze vereniging te laten functioneren zijn veel vrijwilligers nodig; de totaaltelling leidt tot 273 

benoemde functies. En daarnaast zijn er ook nog de onbenoemde klusjes….. Al deze functies te 

bezetten vanuit de leden en de ouders van de leden, niet gering. Het credo ‘vele handen maken licht’ 

werk is hierop van toepassing, en moeten we overbelasting (te veel inzetten) van dezelfde 

vrijwilligers voorkomen. 

Van alle seniorenleden en van elk ouderpaar wordt verwacht dat zij een functie vervullen in de 

vereniging. Een database geeft inzicht in behoeften enerzijds en beschikbaarheid, wensen en 

competenties anderzijds. Vrijwilligerscoördinatoren zorgen voor de verbinding tussen de vrijwilliger 

en de vereniging/taken. 

Speerpunt in het voorjaar van 2023 zal zijn het motiveren van de huidige vrijwilligers om door te 

gaan bij de nieuwe vereniging; een passende activiteit moet dit ondersteunen. 

Het past de vereniging om de vrijwilligers zo nu en dan in het zonnetje te zetten, met aandacht, feest 

en/of cadeau.  

Het afkopen van taken door een financiële bijdrage is niet wenselijk en dus niet mogelijk.  

 

13. Clubs van 100 
 

Beide Clubs van 100 functioneren als zelfstandige besturen die in overleg met de verenigingen 

financiële bijdrages leveren. Fantastisch om dit soort clubs te 

hebben. Het lijkt logisch dat rondom de nieuwe vereniging ook een 

gefuseerde club van 100 ontstaat. Communicatie met de Cv100 

door de voorzitter, eventueel penningmeester? 

 


