
Fusieplan Voetbal 
Dedemsvaart 
Fusieplan tussen voetbalvereniging SV Dedemsvaart 
opgericht 1929 en SCD’83 opgericht 1983 om te komen 
tot een toekomstbestendige en sterke vereniging op 
sportpark De Boekweit.
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De nieuwjaarstoespraak van 9 januari 2021 is er één die, mogelijk, de 
geschiedenisboeken in zal gaan. Het was de avond waarop beide verenigingen, 
middels beide voorzitters, uitspraken om de mogelijkheden van een fusie te 
onderzoeken. Een must? Nee, beide verenigingen zijn levensvatbaar. Een wens? 
Jazeker, twee gelijkwaardige verenigingen binnen één en hetzelfde dorp zijn samen 
in staat een prachtige, grote en krachtige vereniging neer te zetten. Door samen te 
werken kunnen mooie dingen ontstaan. Het door de beide verenigingen in 2011 
opgezette samenwerkingsverband onder de naam JVC Dedemsvaart is hier een 
lichtend voorbeeld van. Verbinding van de voetballende jeugd in Dedemsvaart heeft 
het jeugdvoetbal op een hoger niveau gebracht. 

Deze verbinding willen we voor heel voetballend Dedemsvaart realiseren. Het 
vergroot onze uitstraling als vereniging, waardoor we aantrekkelijker worden voor 
sponsoren en andere partijen.

Veel redenen dus om de samenvoeging te onderzoeken. Een overweldigend 
aantal leden deelde deze mening op 1 februari 2021 toen beide verenigingen 
een ledenvergadering organiseerden. Op een beperkt aantal leden na waren alle 
(digitaal) aanwezigen voor dit plan.
Nadien is het snel gegaan. Vanuit de twee besturen is er een stuurgroep 
geformeerd. Er zijn werkgroepen opgericht om verschillende onderwerpen nader te 
onderzoeken. Het resultaat van dit harde werken mag er zijn. Al deze documenten 
van de verschillende werkgroepen vormen een fusieplan waar, naar onze mening, 
bijna geen nee tegen gezegd kan worden.

Voor de geïnteresseerden is er veel informatie op te halen. Informatie die we hebben 
getracht samen te vatten in het fusieplan dat voor u ligt. Hier zijn de highlights, de 
kernpunten opgenomen die, volgens de stuurgroep, een prima basis vormen voor 
een fusie. Als we dat weten te realiseren kunnen we voetballend Dedemsvaart nog 
beter, krachtiger en eenduidiger op de kaart zetten. Dan hebben we een prachtige 
vereniging waar prestatie en plezier hand in hand samengaan. Een grote club met 
wortels door het gehele dorp Dedemsvaart. Dat is toch wat we allemaal willen?
Lees en vorm een mening en deel die met ons tijdens de ledenvergaderingen die 
nog gaan komen. Graag tot ziens tijdens één van deze bijeenkomsten. U bent van 
harte uitgenodigd.

Namens de besturen en de stuurgroep fusieonderzoek,
SCD’83 & SV Dedemsvaart
Henk Kobes en Stefan Mensink 

Voorwoord
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In het plan worden de verschillende onderwerpen rondom fusie uitgebreider beschreven. De belangrijkste 

punten van het fusieplan komen terug in deze samenvatting. 

Fusieplan 

Na het mandaat tijdens de algemene ledenvergadering van 1 februari door de (ere)leden van SV Dedemsvaart 

en SCD’83 om een gezamenlijk fusieonderzoek te starten is er een stuurgroep opgericht om de voorgenomen 

fusie in goede banen te leiden. In de stuurgroep zijn beide verenigingen gelijk vertegenwoordigd. Naast de 

stuurgroep zijn er zes adviserende werkgroepen opgericht die een adviserende rol hebben gespeeld bij het 

uitwerken van het fusieplan. Daarnaast is er aanvullende input opgevraagd bij (ere)leden en diverse adviseurs. 

Fusietraject 

Wanneer de fusie naar wens verloopt, dan ziet het traject er als volgt uit: 

• Het fusieplan wordt voorgelegd aan alle leden en zij geven tijdens een algemene ledenvergadering  

 van SV Dedemsvaart en SCD’83 de stuurgroep fusieonderzoek een mandaat om het fusieplan te  

 publiceren en het fusieproces op te starten;  

• Het fusievoorstel wordt voorgelegd bij de Kamer van Koophandel en wordt geplaatst in een   

 landelijk dagblad. Dit zijn beiden juridische verplichtingen; 

• Eén maand later kan het fusievoorstel definitief worden bekrachtigd door de leden tijdens 

 een stemming op de ledenvergadering van SV Dedemsvaart en SCD’83. Er geldt een    

 aanwezigheidsplicht  van 75% van de leden van SCD’83 en 66,6% van de leden van SV   

 Dedemsvaart, waarbij twee derde van de leden voor moeten stemmen om de fusie te bekrachtigen; 

• Wanneer dit ledenaantal tijdens de eerste ledenvergadering niet wordt gehaald, wat redelijkerwijs  

 goed mogelijk is, wordt er een tweede ledenvergadering voor SV Dedemsvaart en SCD’83 gepland.  

 De aanwezigheidsplicht is op dat moment niet meer van toepassing. Twee derde van de stemmen  

 voor de fusie door de aanwezigen op de beide ledenvergaderingen is voldoende om de fusie te  

 bekrachtigen. 

Samenvatting fusieplan
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Clubnaam 

De naam van de nieuwe voetbalvereniging wordt: DVC (Dedemsvaartse Voetbal Club) Dedemsvaart. De 

jubileumdatum van de club blijft 1 juli 1929, waardoor we in 2029 een jubileum van 100 jaar voetbal in 

Dedemsvaart kunnen vieren. 

Clubkleuren 

De historie van het voetbal in Dedemsvaart komt terug in de clubkleuren. DVC Dedemsvaart gaat spelen in 

het oranje-blauw met oranje shirt, blauwe broek en blauwe sokken. Beide verenigingen hebben een historie 

met deze kleuren, die zijn gekozen als een protest tegen de Duitse overheersing in de Tweede Wereldoorlog.

Prestatieteams

Het eerste elftal, tweede elftal (A- en B-selectie) en onder 23 team zullen gezien worden als prestatieteams 

en spelen hun wedstrijden op zaterdagmiddag. Het streven is dat de het eerste elftal later op de middag 

hun thuiswedstrijd gaat spelen, zodat zoveel mogelijk leden en supporters de mogelijkheid hebben om de 

wedstrijd te bekijken. Het doel van het eerste elftal is om binnen vijf jaar door te groeien naar de eerste 

klasse. De prestatieteams gaan trainen op dinsdag en donderdag. 

Naast het eerste en tweede elftal is het streven om ook het derde elftal een prestatieteam te laten zijn met 

enkel spelers onder de 23 jaar, waardoor doorstroommogelijkheid vanuit de jeugd versterkt wordt. Ook biedt 

de fusie mogelijkheden om tijdens het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi nog sterker voor de dag te komen, 

dan SV Dedemsvaart de laatste jaren al gedaan heeft. Ook wordt het eerste zaalvoetbalteam gezien als een 

prestatieteam, waarbij de ambitie ligt om een vaste waarde in de topklasse te blijven. 

Bestuur

Vanuit de stuurgroep fusieonderzoek is het initiatief genomen om een werkgroep voor een nieuw te vormen 

bestuur op te richten. De stuurgroep adviseert om een compact bestuur aan te stellen, die draagvlak heeft 

binnen de leden van beide verenigingen. De werkgroep komt tot een voorstel waarin het nieuwe bestuur wordt 

voorgedragen tijdens de ledenvergadering. Tot het moment dat het nieuwe bestuur van DVC Dedemsvaart is 

aangesteld, zal de stuurgroep de bestuurlijke taken waarnemen voor DVC Dedemsvaart. 
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Voetbal in Dedemsvaart is er al ruim 90 jaar. Vanaf 1929 werd er actief gevoetbald in Dedemsvaart onder 

de naam DVC. In 1933 moest deze naam op last van de KNVB aangepast worden en werd de nieuwe naam 

sportvereniging Dedemsvaart. In 1983 werd het besluit genomen dat het zaterdag- en zondagvoetbal van 

SV Dedemsvaart officieel ging splitsen. SCD’83 werd de naam voor de zaterdagafdeling voor senioren 

inclusief een eigen jeugdafdeling. SV Dedemsvaart bleef onder haar eigen naam spelen op zondag met een 

jeugdafdeling op zaterdag 

Vanaf de start van de oprichting van JVC Dedemsvaart in 2011 zijn beide moederverenigingen al periodiek met 

elkaar in gesprek over de jeugdafdeling. De roep van de jeugd om tot één club met één identiteit te komen, 

is sinds het bestaan van JVC Dedemsvaart alleen maar sterker geworden. Binnen de eerste prestatieteams 

begon ook steeds meer het gevoel te leven om tot één gezamenlijk prestatieteam te komen, mede doordat 

spelers in de jeugd ook steeds vaker al met elkaar gevoetbald hebben. 

Uiteindelijk is het proces uitgemond in een mandaat van de leden van SCD’83 en SV Dedemsvaart op 1 

februari 2021 om een fusieonderzoek te starten. In dit fusieplan zijn de belangrijkste vraagstukken zo concreet 

mogelijk uitgewerkt. We hebben gestreefd om een zo compleet mogelijk beeld te geven van het fusietraject 

en de invulling hiervan op hoofdlijnen. Op basis van dit fusieplan kunnen we samen met de commissies en 

vrijwilligers het komende jaar verder invulling geven aan een succesvolle fusie.

Met de fusie tussen SCD’83 en SV Dedemsvaart zien wij kansen om het voetbal in Dedemsvaart en omstreken 

verder te versterken en de continuïteit te waarborgen. Hiermee geven we invulling aan een nieuwe vereniging 

die uitgaat van:

• Verbeteren en bestendigen van de sportieve prestaties;

• Continueren en versterken van de financiële positie;

• Geven van een kwaliteitsimpuls aan het jeugdvoetbal;

• Versterken van de organisatie en het potentieel van vrijwilligers;

• Vergroten van de voetbal- en/of organisatie kennis en kunde;

• Vergroten van de slagkracht en invloed met externe partners, zoals gemeenten;

• Vergroten van de aantrekkelijkheid voor sponsors, hulpmiddelen en/of diensten;

• Zorgdragen voor een sterke partner positie bij eventuele herontwikkeling sportpark of verhuizing  

 naar nieuw sportpark.

01. Inleiding fusieplan
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Na het mandaat om een gezamenlijk fusieonderzoek te starten is er begonnen met het oprichten van een 
stuurgroep om de voorgenomen fusie in goede banen te leiden. In de stuurgroep zijn beide verenigingen 
gelijk vertegenwoordigd. In deze stuurgroep zitten naast de beide voorzitters en penningmeesters twee 
bestuursleden van beide verenigingen. De stuurgroep begeleidt zowel het voor- als na traject van de fusie. 
Adviserend zijn Dirk van der Woude (adviseur NOC/NSF), Erik Linde (notaris) en Bert Nijboer (adviseur) 
beschikbaar voor de stuurgroep fusieonderzoek.

Vanuit deze stuurgroep is het initiatief genomen om de volgende adviserende werkgroepen te formeren en 
een geformuleerde opdracht mee te geven: 

• Prestatievoetbal
• Historie 
• Financiën
• Communicatie
• Zaalvoetbal
• Inrichting zondag voetbal

De werkgroepen zijn ingericht met leden van zowel SV Dedemsvaart als SCD’83 en hebben na onderzoek een 
adviesdocument opgesteld en gepresenteerd aan de stuurgroep. Naast de werkgroepen zijn er meerdere 
thema’s beschreven en onderzocht. Dit is gedaan door (ere)leden, commissies, specialisten, vrijwilligers of 
naar aanleiding van gesprekken met adviseurs. Met al deze waardevolle documentatie en informatie is er 
onder regie van de stuurgroep dit fusiedocument gerealiseerd, waarbij het historisch besef van het voetbal in 
Dedemsvaart in het oog gehouden is.

02. Fusieonderzoek 

De kaders voor de fusie zijn:

• De fusie dient tot stand te komen op basis van gelijkwaardigheid van beide verenigingen;

• Er wordt gestreefd naar een cultuur van saamhorigheid;

• Alle aangeboden vormen van voetbal zijn even belangrijk;

• Prestatievoetbal vindt plaats op de zaterdag; 

• Alle andere vormen van voetbal kunnen plaatsvinden op doordeweekse dagen, zaterdag én zondag.

• De SSA genaamd SSA DVC Dedemsvaart start met alle seniorenteams voor SCD ‘83 en SV   
 Dedemsvaart per seizoen 2021-2022;

• De overige senioren-, dames- en jeugdteam gaan vanaf het seizoen 2022-2023 spelen onder de  
 naam DVC Dedemsvaart. 
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Met behulp van Linde Notarissen worden de verenigingen SCD’83 en SV Dedemsvaart opgeheven en gaan 
beide verenigingen juridisch over in de nieuwe fusievereniging DVC  Dedemsvaart. Voor DVC Dedemsvaart 
worden nieuwe en eigentijdse statuten vastgelegd. Hierbij zijn de statuten vanuit de KNVB leidend.

Bij een juridische fusie gaan beide verenigingen samengevoegd worden tot de nieuwe vereniging DVC 
Dedemsvaart, waarbij 21 juli 1929 als jubileumdatum wordt aangehouden. De vereniging zal voortgezet 
worden zoals opgericht in 1929 met als doel om de historie binnen voetballend Dedemsvaart te behouden 
en het 100-jarig jubileum in 2029 te kunnen vieren. 

Voordat de fusie een feit is, moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Beginnen met een 
ledenvergadering waarin beide besturen afzonderlijk het fusieplan en fusievoorstel te presenteren en de 
leden vragen om een definitief mandaat te geven om de fusie verder in gang te zetten. Het fusievoorstel is een 
ander document dan dit fusieplan. Het fusievoorstel opgemaakt door Linde Notarissen, welke door de wet 
een aantal verplichtingen is opgelegd en door alle bestuursleden van beide verenigingen ondertekend dient 
te worden, zal tenminste bevatten:

• De rechtsvorm, de naam en de plaats van inschrijving (de zetel) van de fuserende verenigingen;
• De statuten van de verdwijnende verenigingen;
• Alsmede de statuten van de verkrijgende (nieuwe) vereniging en eventueel de akte van oprichting;
• De jubileumdatum van 21 juli 1929; 
• De samenstelling van het voorlopige bestuur van de fusievereniging;
• Overige stukken, welke de notaris en de Kamer van Koophandel van belang acht.

Tijdens een ledenvergadering presenteren beide verenigingen afzonderlijk en gelijktijdig het fusieplan 
en fusievoorstel aan de leden. Na een positieve stemming en ondertekening van beide besturen volgt 
nederlegging van het definitieve voorstel bij de Kamer van Koophandel. Tegelijkertijd komt er in een 
landelijk verspreid dagblad een aankondiging van het fusievoorstel. In de aankondiging zal staan, dat beide 
verenigingen voornemens zijn te fuseren en dat het definitieve fusievoorstel ter inzage ligt bij zowel de Kamer 
van Koophandel als bij de secretarissen van beide verenigingen. 

Stemming over definitieve fusie 
Nadat één maand van nederlegging is verstreken kan het fusievoorstel definitief worden bekrachtigd tijdens 
een algemene ledenvergadering van SV Dedemsvaart en SCD’83, die afzonderlijk en gelijktijdig zullen 
plaatsvinden. Bij SCD’83 geldt een aanwezigheidsplicht van 75% van de leden en bij SV Dedemsvaart dient 
66% van de leden aanwezig te zijn (quorum). Bij zowel SCD’83 als SV Dedemsvaart dient, wanneer het quorum 
wordt gehaald, twee derde van de aanwezigen voor te stemmen op het fusievoorstel (statutair vastgelegd) 
om de fusie te bekrachtigen. Wanneer het quorum niet wordt gehaald, zal er binnen dertig dagen een 
tweede algemene ledenvergadering georganiseerd worden, waarbij er opnieuw zal worden gestemd voor het 
fusievoorstel. De aanwezigheidsplicht van respectievelijk 75% voor SCD’83 en 66,6% voor SV Dedemsvaart is 
dan niet meer kracht. 

03. De juridische fusie 
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Wanneer het fusievoorstel is bekrachtigd en ondertekend door de besturen, wordt er een verzoek tot 
goedkeuring fusie ingediend bij de KNVB. Bij het verzoek moeten de nieuwe statuten en de notulen van de 
ledenvergaderingen worden ingediend. Wanneer de KNVB akkoord is met de fusie laten we de akte bij de 
notaris passeren. De dag, nadat de akte gepasseerd is bij de notaris, wordt de fusie van kracht. Binnen acht 
dagen na het passeren van de akte moet de fusie tussen beide verenigingen ingeschreven worden in het 
register van de Kamer van Koophandel.

Naast de statuten moeten er nog een aantal juridische documenten opgeleverd worden. Deze documenten 
worden tijdens de oprichtingsvergadering ter goedkeuring aangeboden aan de ledenvergadering van DVC 
Dedemsvaart. Het gaat om de volgende documenten:
• Statuten vereniging;
• Fusievoorstel
• Begroting en contributievoorstel

Tijdspad

Stap 1 [25 mei 2021]: Fusieplan en fusievoorstel voorleggen aan leden tijdens ledenvergadering van SV 
Dedemsvaart en SCD’83. Bij akkoord wordt het fusievoorstel door de besturen ondertekend. 

Stap 2 [02 juni 2021]: Fusievoorstel met statuten deponeren bij de Kamer van Koophandel 

Stop 3 [04 juni 2021]: Fusie aankondigen in een landelijk dagblad (is een formele verplichting)  

Stap 4 [16 augustus 2021]: Algemene ledenvergadering van SV Dedemsvaart en SCD’83 waarin het 
fusievoorstel definitief wordt bekrachtigd door middel van stemming

Stap 5 [30 augustus 2021]: Eventuele tweede algemene ledenvergadering van SV Dedemsvaart en SCD’83 
waarin het fusievoorstel definitief wordt bekrachtigd door middel van stemming

Stap 6 [1 oktober 2021]: Na akkoord van de KNVB, de fusie laten passeren bij de notaris. 
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4.1 Missie 
De nieuw te vormen voetbalvereniging, ontstaan uit SV Dedemsvaart en SCD’83, is er één, waarbij jong en 
oud zo optimaal mogelijk het voetbalplezier beleeft. De nieuwe vereniging biedt haar leden voetbal aan op 
het veld en in de zaal. Voor prestatievoetbal is zaterdag de speeldag. Recreatievoetbal kan op alle dagen van 
de week plaatsvinden.

De doelstellingen van de gezamenlijke jeugdafdeling willen wij in stand houden om daarmee plezier te bieden 
voor een ieder op zijn of haar eigen niveau. Binnen de jeugd zal prestatievoetbal gefaciliteerd worden met als 
doel om Dedemsvaartse spelers in het eerste elftal te laten voetballen.
De nieuwe vereniging is financieel gezond. Drijvend op leden, vrijwilligers, een effectief benut horeca gedeelte 
en een bloeiende relatie met sponsoren. 

De nieuwe vereniging wil een gastvrije, maatschappelijk relevante voetbalvereniging zijn voor al haar spelende 
leden, vrijwilligers en alle anderen die een binding hebben met de club. We willen een ieder stimuleren tijd en 
arbeid te investeren, dit bespaart middelen, draagt bij aan ontwikkeling en zorgt voor verbinding in de club.

4.2 Visie
Het is voor ons belangrijk, dat er een gezond evenwicht bestaat tussen ontwikkeling (prestaties) en sociale 
aspecten (gezelligheid). Ons beleid is erop gericht om alle leden zo lang mogelijk met plezier te laten 
voetballen. Wij streven er naar dat elk jeugdlid tot en met de senioren en daarna blijft voetballen, of op een 
andere wijze actief blijft binnen onze vereniging.

Wij leren onze jeugd dat plezier en respect het belangrijkste is. Daarnaast hebben we een duidelijke ambitie 
om ieder lid op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. Voor zowel jeugdleden als voor senioren 
bieden wij de mogelijkheid om in een selectieteam te voetballen. Door ambitieus en resultaatgericht te werk 
te gaan wordt er op een zo hoog mogelijk niveau gevoetbald, waarbij elke speler speelt en zich ontwikkelt op 
zijn of haar eigen niveau.

De nieuw op te richten vereniging is financieel gezond en is in staat invulling te geven aan alle facetten van 
de missie. Onze visie is dat het eerste prestatieteam binnen vijf jaar na oprichting van de vereniging op eerste 
klasse niveau zal uitkomen. De daaropvolgende teams spelen op een dusdanig hoog niveau, waardoor zij het 
eerste elftal kunnen steunen in het realiseren van de visie. 

Voor het eerste prestatieteam zaalvoetbal hebben wij als visie om minimaal op hoofdklasse niveau te spelen. 
De daaropvolgende teams zaalvoetbal spelen op een dusdanig hoog niveau, waardoor zij het eerste elftal 
kunnen steunen in het realiseren van de visie. Daarnaast kan een ieder op recreatief niveau spelen in de zaal. 
De nieuwe vereniging heeft en houdt duidelijke zichtlijnen naar het verleden van beide verenigingen. De 
nieuwe vereniging wil zichtbaar en herkenbaar zijn middels interne en externe communicatie met een 
herkenbaar format met bijpassende huisstijl.

04. Beeld van DVC Dedemsvaart
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4.3 Organisatie
Het inrichten van een duidelijke organisatiestructuur is belangrijk voor het goed functioneren van een 
vereniging. Aan het hoofd van iedere vereniging staan de leden. De algemene ledenvergadering is het hoogst 
besluitvormende orgaan van de vereniging en is toegankelijk voor alle leden. De algemene ledenvergadering 
wordt elk jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. 

Het aangestelde bestuur van de vereniging is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en zal in ieder geval statutair moeten 
bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en voorzien van een kascontrolecommissie. Vanuit 
het bestuur zijn de verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de taken belegd bij de diverse commissies. 
Elke commissie heeft een aanspreekpunt binnen het bestuur.

4.4 Bestuur
Vanuit de stuurgroep fusieonderzoek is het initiatief genomen om een werkgroep voor een nieuw te vormen 
bestuur op te richten. De stuurgroep adviseert om een compact bestuur aan te stellen, die draagvlak heeft 
binnen de leden van beide verenigingen. De werkgroep komt tot een voorstel waarin het nieuwe bestuur wordt 
voorgedragen tijdens de ledenvergadering. Tot het moment dat het nieuwe bestuur van DVC Dedemsvaart is 
aangesteld, zal de stuurgroep de bestuurlijke taken waarnemen voor DVC Dedemsvaart. 
De stuurgroep fusieonderzoek bestaat uit: Henk Kobes (voorzitter), Stefan Mensink (voorzitter), Martijn 
Bouman (penningmeester), Sebastiaan Zwiers (penningsmeester), Angelique Lubbers (secretaris), Asse Smit, 
Thomas Snoeijer en Stan Timmerman.

Tijdens het waarnemen zal de organisatie grotendeels blijven bestaan zoals dit ook binnen de afzonderlijke 
verenigingen geregeld was. De SSA-prestatievoetbal dat is opgezet door de werkgroep prestatievoetbal zal 
dit blijven organiseren en dit afstemmen met het waarnemend bestuur.

4.5 Accommodatie en velden
De beide verenigingen werken sinds 2016 aan een vernieuwing van de gebouwen op De Boekweit. De 
noodzaak om de gebouwen te vernieuwen op korte termijn is groot. De gebouwen dateren grotendeels van 
1968 en de kleedkamers zijn in 2017 reeds afgekeurd door de KNVB. Daarnaast is de ambitie van de gemeente 
Hardenberg om de gebouwen te privatiseren. Op dit moment gaan de besturen van de beide verenigingen uit 
van het scenario. “Verhuizen naar de zuidzijde van de Kotermeerstal”
Door een verhuizing van het sportpark vanaf De Boekweit is het mogelijk om binnen afzienbare tijd een 
duurzaam sportpark te realiseren waarmee wij 40 jaar vooruit kunnen. Uitzicht op een gezonde exploitatie 
zal de basis moeten zijn om deze verantwoording voor de toekomst aan te gaan. 
De locatie aan de zuidzijde van het Kotermeer past bij onze ambitie om maatschappelijk relevant te zijn voor 
Dedemsvaart. Wij denken dat wij van toegevoegde waarde kunnen zijn aan de activiteiten die daar plaats 
vinden. Wij zien voor ons een rol weggelegd om voor jong en oud een bindende factor te zijn op deze locatie. 
De verwachting is dat dit nieuwe sportpark op zijn vroegst eind 2023 begin 2024 te realiseren is. Tot die tijd 
zullen wij gebruik maken van de voorzieningen zoals deze nu zijn op het sportpark De Boekweit. 
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DVC Dedemsvaart streeft naar een herkenbare identiteit waar een passende clubnaam, clubkleuren en logo 

met bijbehorende huisstijl bij hoort. Het doel van de totstandkoming van de identiteit was om de historie 

van het voetbal in Dedemsvaart niet het oog te verliezen, maar ook in het oog te houden om een moderne 

weekendvoetbal-vereniging uit te stralen. 

5.1 Naamgeving
De naam van de nieuwe vereniging wordt DVC Dedemsvaart. De naam DVC Dedemsvaart houdt rekening met 

de rijke historie van het Dedemsvaartse voetbal, doordat dit de oorspronkelijke naam van oprichting in 1929 

is geweest van de voetbalvereniging in Dedemsvaart. De naam moest destijds worden veranderd op last van 

de KNVB, omdat er al een voetbalvereniging met dezelfde naam in Delft bestond. 

De huidige kantines op sportpark De Boekweit blijven vooralsnog een belangrijke ontvangstplek en zullen op 
de volgende momenten geopend zijn: 

• Huidige kantine SV Dedemsvaart geopend op dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag. Bij   
 thuiswedstrijden van het eerste elftal kan deze ruimte gebruikt worden voor activiteiten van de  
 Businessclub Dedemsvaart.  

• Huidige kantine SCD’83 geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. 

4.6 Historie en cultuur
Zowel SV Dedemsvaart als ook SCD’83 hebben in alle jaren een rijke historie opgebouwd, die wij bij de 
fusie absoluut niet verloren willen laten gaan. Zowel in de nieuwe clubnaam DVC Dedemsvaart als in de 
clubkleuren en uitingen is het belangrijke dat de rijke historie van voetbal in Dedemsvaart een plek krijgt. 
Beide verenigingen hebben hun eigen cultuur ontwikkeld. Van oorsprong is SCD’83 een christelijke vereniging 
en heeft SV Dedemsvaart meer een katholieke achtergrond. In de loop van de jaren is deze signatuur komen 
te vervagen. Veel jeugdleden hebben totaal geen weet van dit verschil en weten soms niet eens van welke 
vereniging ze lid zijn.

De fusie zal zodanig worden ingestoken dat de historie vanaf het jaar 1929 gewaarborgd blijft. Bij de KNVB 
wordt aangevraagd om de oprichtingsdatum 21 juli 1929 als uitgangspunt te nemen. Om de historie en cultuur 
een plek te geven, zal er in het nieuwe clubhuis een plaats worden gecreëerd, waar de bestaande ereleden en 
leden van verdienste een plek krijgen. De (ere)leden hebben een belangrijke rol gehad in het ontwikkelen van 
het voetbal in Dedemsvaart. Daarnaast zal er in de kantine een wand met historische momenten in zwart-wit 
worden ingericht met insteek beide histories op die manier ook visueel met elkaar te verbinden. 

De werkgroep heeft de historie en cultuur van beide verenigingen volledig in beeld gebracht. Dit volledige 
document is als bijlage bijgesloten. 

05. Identiteit en huisstijl 
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Voetbalvereniging DVC Dedemsvaart maakt recreatief voetbal mogelijk voor iedereen en heeft de sportieve 

ambitie om optimale prestaties te halen met alle teams. De vereniging telt ruim 1100 leden en is een 

ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan, waar normen en waarden gelden en 

waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als buiten het voetbalveld. Dit alles vormt tevens de 

basis voor de maatschappelijke functie van de vereniging. 

6.1 Jeugdvoetbal
In 2011 is JVC Dedemsvaart ontstaan als gezamenlijke jeugdafdeling van SCD’83 en SV Dedemsvaart. Al jaren 

wordt er door ruim 250 vrijwilligers hard gewerkt om het jeugdvoetbal in Dedemsvaart naar een hoger plan te 

krijgen en een solide organisatie neer te zetten. Het niveau van het jeugdvoetbal in Dedemsvaart, met name 

dat van de prestatieteams, is sinds 2011 flink gestegen. 

JVC Dedemsvaart heeft voorafgaand aan het seizoen 2020-2021, in samenwerking met beide 

moederverenigingen, een technisch beleidsplan uitgewerkt voor de periode van 2020 t/m 2023. Het technisch 

beleid geeft de voetbalvisie weer die binnen de jeugdafdeling geldt en biedt structuur en duidelijkheid aan 

alle betrokkenen. Het technisch beleid, en met name de uitvoering daarvan, zal ervoor moeten zorgen dat de 

stap van een jeugdafdeling naar een jeugdopleiding voor het Dedemsvaartse voetbal wordt gemaakt. 

Na de fusie van de beide moederverenigingen zal JVC Dedemsvaart ook gaan spelen onder de clubnaam 

DVC Dedemsvaart. Dan zal het tenue van JVC Dedemsvaart vervangen worden door het tenue van DVC 

Dedemsvaart. 

06. Voetbalzaken

Door de toevoeging Dedemsvaart aan de afkorting DVC is hiervan geen sprake meer voor de KNVB. Tevens 

geeft de toevoeging Dedemsvaart duidelijke commerciële uitstraling aan de regio Dedemsvaart. 

  
5.2 Clubkleuren en tenue
De rijke historie van het Dedemsvaartse voetbal is terug te zien in de clubkleuren van DVC Dedemsvaart. De 

clubkleuren zijn oranje en blauw, waarbij de teams gaan spelen in oranje shirts, blauwe broeken en blauwe 

sokken. Beide verenigingen hebben een historie met deze kleuren, die zijn gekozen als een protest tegen de 

Duitse overheersing in de Tweede Wereldoorlog. Tevens komt deze combinatie nauwelijks op een dergelijke 

manier in de nabije regio voor.

5.3 Logo en huisstijl
Het logo van DVC Dedemsvaart staat voor Dedemsvaart. Het logo is stilistisch, verfrissend en eigentijds. Het 

logo is voorzien van de naam Dedemsvaart, waar ook de afkorting DVC een duidelijke plek heeft gekregen. 

Tevens vormen oranje, geel en blauw de kleuren van het logo. Deze kleuren zijn gekozen vanwege de 

historische achtergrond van SV Dedemsvaart, SCD’83 en JVC Dedemsvaart
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6.2 Prestatievoetbal heren 
Bij DVC Dedemsvaart gaan presteren en plezier in de voetbalsport hand in hand. Het eerste elftal heeft een 

voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van 

teamgeest. De aantrekkingskracht en uitstraling van de A- en B-selectie is dusdanig belangrijk voor de hele 

vereniging, dat de sportieve doelstelling is gesteld om binnen een periode van vijf jaar door te groeien naar 

de eerste klasse. Dat geldt zowel voor de A- als B-selectie. Daarnaast is het plan om van het derde elftal ook 

een prestatieteam te maken in de vorm van een belofteteam met enkel spelers onder de 23 jaar. Hierdoor 

wordt de doorstroom vanuit de jeugd versterkt. 

Het streven is dat de het eerste elftal later op de middag hun thuiswedstrijd gaat spelen, zodat zoveel mogelijk 

leden en supporters de mogelijkheid hebben om de wedstrijd te bekijken. De prestatieteams zullen gaan 

trainen op dinsdag en donderdag.

 

6.3 Dames- en meidenvoetbal    

Het dames- en meidenvoetbal zit ook in Dedemsvaart flink in de lift. Het doel is om in het seizoen 2023-

2024 met twee teams per lichting deel te nemen aan de competitie, waarbij het eerste team gezien wordt 

als een prestatiegericht team en het tweede team meer als een recreatief team. In het seizoen 2020-2021 

is geïnvesteerd in het neerzetten van een structuur en organisatie voor het meiden- en vrouwenvoetbal. 

Concreet betekent dit dat er, naast trainers en leiders, ook een technisch coördinator en twee facilitair 

coördinatoren zijn gevonden. Daarnaast is de jeugdcommissie uitgebreid met een lid dat specifiek het 

meiden- en vrouwenvoetbal in haar portefeuille heeft.

Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen alle meiden- en damesteams voortaan ook gaan spelen onder de 

clubnaam DVC Dedemsvaart. 

6.4 Overige senioren en spelaanbod 
Naast het feit dat de prestatieteams voortaan op zaterdag gaan voetballen, is het voor de overige 

seniorenteams mogelijk om zowel prestatiegericht (niet te verwarren met prestatieteams) als recreatief 

te gaan spelen op zondag of zaterdag. Ieder lid van DVC Dedemsvaart kan daarin zijn eigen keuze maken. 

Seniorenteams 

Daarnaast is er door de werkgroep “inrichting zondagvoetbal” gekeken hoe deze speeldag eruit kan komen 

te zien. Uit een inventarisatie is naar voren gekomen dat het huidige tweede tot en met zevende elftal van SV 

Dedemsvaart op zondag wil blijven spelen en dat ieder team over voldoende spelers beschikt. 

Daarnaast is het ook mogelijk om op zondag prestatiegericht voetbal te spelen. Dit zal gefaciliteerd worden 

door twee keer per week een training te organiseren onder begeleiding van een trainer, die waar mogelijk ook 

de begeleiding bij de wedstrijden kan verzorgen. 

Voor de zaterdagteams van de seniorenteams verandert er niets aan de huidige situatie. 
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Zaalvoetbal  

De ambitie is om op lange termijn met het eerste zaalvoetbalteam in de topklasse te blijven uitkomen. Deze 

ambitie is te realiseren doordat:

• Doordat er door de fusie mogelijk meer spelers beschikbaar zijn voor zaalvoetbal op een 
 hoog niveau;

• Er binnen de KNVB plannen zijn om jeugd eerder te interesseren in zaalvoetbal; 

• De recreatieve zaalvoetbalteams willen, waar nodig, ondersteunend zijn naar het eerste   

 zaalvoetbalteam; 

• Veldspelers uit de eerste selectie in overleg met de club beschikbaar zijn voor het eerste   

 zaalvoetbalteam; 

Daarnaast worden plannen gemaakt om het eerste zaalvoetbalteam te ontwikkelen door het organiseren van 

trainingen, het aanstellen van een zaalvoetbaltrainer en het organiseren van voorzieningen die passen bij een 

prestatieteam in de topklasse. Ook is het plan om de uitstraling van het zaalvoetbalteam in de topklasse meer 

te promoten. De overige zaalvoetbalteams worden in eerste instantie gezien als recreatieve teams, die veelal 

met vrienden met elkaar voor hun plezier spelen. 

Overig spelaanbod

G-Voetbal

‘Iedereen is welkom en mag komen voetballen’ is het motto van het G-team in Dedemsvaart. Onder de vlag 

van SCD ’83 werkt het G-team op woensdagavond een training onder begeleiding af. Leeftijd speelt geen rol. 

Het G-team is een samengesteld team van spelers en speelsters met een fysieke en/of mentale handicap. 

35+/45+ voetbal

35+ en 45+ voetbal is voor een ieder die 35/45 jaar of ouder is en vrijdagavond op recreatief niveau periodiek 

op een half veld 7x7 wil spelen. Tevens wordt er in de Gemeente Hardenberg aan onderling opgezette 7x7 

wedstrijden met andere voetbalverenigingen deelgenomen. 

SV Dedemsvaart 12

Voetballers die geen zin meer hebben in competitievoetbal, blijven op deze manier toch betrokken bij de 

vereniging. Iedere zondagmorgen komt er een groep voetballers bij elkaar om onderling een partijtje voetbal 

te spelen. Een ieder is welkom om bij SV Dedemsvaart 12 te komen voetballen.

Walking football

Elke dinsdag is er wandelvoetbal. Met een trouwe groep wordt het Walking Football gecombineerd met een 
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De vele vrijwilligers zorgen voor de fundering en het bestaan van de huidige voetbalverenigingen. Een sterke 

en gepassioneerde groep vrijwilligers is ook nodig om de fusievereniging op te zetten, te onderhouden en 

door te ontwikkelen. In de nieuwe vereniging streven we een actief vrijwilligersbeleid na om zo te kunnen 

blijven voorzien in genoeg vrijwilligers om de vereniging draaiende te kunnen houden. DVC Dedemsvaart wil 

voor Dedemsvaart sociaal maatschappelijk van belang zijn en wil vrijwilligers betrekken die niet direct een 

band hebben met het voetbal in Dedemsvaart.

Er zal vanuit de fusieclub een nieuwe vrijwilligerscommissie worden opgezet onder leiding van een 

vrijwilligers coördinator. Deze commissie heeft als taak actief vrijwilligers te werven alsook de communicatie 

naar de vrijwilligers te verzorgen. Daarnaast heeft deze commissie als taak om de binding te creëren tussen 

de vrijwilligers.

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid:

• DVC Dedemsvaart wil een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het  

 functioneren van de vereniging;

• DVC Dedemsvaart streeft naar een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar aan bij  

 en hebben daar zelf baat bij;

• De vrijwilliger, die werkt in het uitoefenen van zijn of haar functie met minderjarigen is verplicht  

 een  VOG te overleggen;

• DVC Dedemsvaart stimuleert trainers en scheidsrechters cursussen te volgen;

Activiteitencommissie

Er zal een nieuwe activiteitencommissie voor DVC Dedemsvaart worden opgericht voor het organiseren van 

activiteiten op en rond het veld. 

Klussenploeg  

De gezamenlijke klussenploeg tussen SV Dedemsvaart en SCD’83 is actief sinds de samenvoeging van de 

jeugd in 2011. De nieuwe situatie zal dit dan ook niet veranderen. De klussenploeg is verantwoordelijk 

voor het groen onderhoud en het onderhoud van de sportvelden en attributen op het sportpark. Voor de 

schoonmaak en onderhoud van de kantines zijn aparte vrijwilligers.

07. Vrijwilligers
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Beide verenigingen verkeren in een financieel gezonde positie. De financiële situatie is met elkaar gedeeld. 

Er is bij beide verenigingen sprake van een helder en duidelijk financieel beleid. Beide verenigingen hebben 

op dit moment geen langlopende leningen lopen en een ruim positief liquide saldo. De voorgestelde fusie 

maakt, dat de twee verenigingen ook financieel worden samengevoegd en hierdoor ontstaat een financieel 

stabiele fusievereniging die streeft naar een gezonde exploitatie.

Het opstellen van een nieuw financieel beleid voor de fusievereniging is geen actie van de werkgroep en 

wordt na oprichting van de fusievereniging opgesteld en voorgelegd aan de leden ter goedkeuring.

8.1. Begroting
Bij het opstellen van de gezamenlijke exploitatiebegroting voor het seizoen 2021-2022 en prognose van de 

startbalans seizoen 2021-2022 wordt uitgegaan van een enigszins conservatieve berekening van de verwachte 

inkomsten en uitgaven. Dit komt omdat een nieuwe fusievereniging altijd enige onzekerheid kent en in het 

begin bestaande afspraken ertoe zouden kunnen leiden, dat er tijdelijk dubbele of extra kosten kunnen zijn. 

8.2 Financiële Commissie
Wij stellen voor, dat binnen de fusievereniging een financiële commissie wordt samengesteld onder leiding 

van de penningmeester. Wij stellen deze structuur voor, omdat de fusievereniging een grote club zal zijn en 

de taak te groot is voor één persoon. De verwachting is, dat de financiële commissie zal bestaan uit:

• Penningmeester (voorzitter)

• Lid ledenadministratie

• Lid contributie inning

• Lid boekhouding

• Lid penningmeester Businessclub

• Lid kantine

• Lid jeugdcommissie

De financiële commissie is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de fusievereniging. 

Tevens verzorgt de financiële commissie de jaarlijkse financiële afsluiting, waarna de kascontrolecommissie 

een controle uitvoert over de gevoerde boekhouding en de gepresenteerde jaarrekening. Het bestuur legt 

vervolgens verantwoording af aan haar leden voor het gevoerde financiële beleid.

08. Financiën
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8.3 Contributie
Wat betreft de hoogte van de contributie op dit moment is er een klein verschil tussen beide verenigingen. 

Wij stellen voor om de contributie van de vereniging, die op dit moment het hoogst is, te kiezen als basis voor 

de contributie van de fusievereniging. 

Contributie leden fusievereniging

Spelend lidmaatschap veld en zaal senioren    € 16,75,- per maand

Spelend lidmaatschap zaal senioren     € 08,50,- per maand

Spelend lidmaatschap veld junioren (13 jaar t/m 18 jaar) *   € 10,75,- per maand

Spelend lidmaatschap veld pupillen (6 jaar t/m 12 jaar) *   € 08,50,- per maand

Spelend lidmaatschap Wandelvoetbal     € 10,00,- per maand 

Spelend lidmaatschap G-voetbal      € 06,00,- per maand

Spelend lidmaatschap 25+/35+ voetbal     € 05,50,- per maand 

Niet spelend lidmaatschap      € 05,50,- per maand  

 

*jeugdleden uit hetzelfde gezin krijgen de volgende korting (2e kind € 0,50 per maand, 3e kind € 1,- per maand, 

4e kind € 1,50 per maand) 

8.4 Businessclub Dedemsvaart
De Businessclub Dedemsvaart is in 2018 opgericht door SCD’83 en SV Dedemsvaart en heeft zelfstandige 

statuten en bestuursleden. Het doel is het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging en het 

organiseren van activiteiten om de band tussen sponsoren onderling en haar vertegenwoordigers te 

versterken. De Businessclub tracht haar doel onder meer te bereiken door het benaderen van sponsoren en 

het organiseren van activiteiten en het bundelen van commerciële slagkracht. De Businessclub Dedemsvaart 

wil het bedrijfsleven in de regio Dedemsvaart en de voetbalsport in Dedemsvaart structureel verbinden en 

hopen daarmee samen meer sponsor inkomsten te kunnen genereren. 

Het fuseren van SCD’83 en SV Dedemsvaart tot één voetbalvereniging zal een positieve impuls geven aan de 

structurele verbinding tussen het voetbal en ondernemend Dedemsvaart. De gezamenlijke voetbalvereniging 

zou het bedrijfsleven in de regio Dedemsvaart nog meer aan elkaar kunnen verbinden. Dit zou ertoe kunnen 

bijdragen dat de sponsor inkomsten voor voetballend Dedemsvaart zullen toenemen.  
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Een fusie geeft de mogelijkheid om een aantal zaken te introduceren, die aansluiten bij de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen en/of waar de huidige verenigingen al voorbereidend mee bezig waren. In 

dit fusieplan worden deze adviezen alvast beschreven, maar ze zijn formeel gezien geen onderdeel van de 

accordering van het fusieplan. Wel zullen deze adviezen op de oprichtingsvergadering van de fusievereniging 

worden voorgelegd.

Geadviseerd wordt:

• Om de begroting 2021-2022 van de fusievereniging taakstellend vast te laten stellen;

• Om structureel nut en noodzaak van nieuwe initiatieven en investeringen adequaat te toetsen op  

 financiële haalbaarheid en structurele toegevoegde waarde voor de fusievereniging;

• Om de financiële input van de plannen van de werkgroepen te toetsen op nut en noodzaak en een  

 scheiding aan te brengen in zaken, die strikt noodzakelijk zijn en zaken, die een hoog wenskarakter  

 hebben; 

• Om na fusie de boekhoudingen van JVC Dedemsvaart, SCD’83 en SV Dedemsvaart te   

 stroomlijnen  en adequate uitgangspunten te kiezen voor de fusieboekhouding, die structureel  

 voldoen aan jaarverslaggevingswetgeving en fiscale wetgeving conform de kaders genoemd in het  

 advies van accountant Bertijn Vos; 

• Om het aantal bankrekeningen van de fusievereniging te reduceren en te stroomlijnen middels  

 adequate functionele behoefte;

• Om te onderzoeken hoe een eigen (horeca)ruimte voor de Businessclub Dedemsvaart op het  

 sportpark met een eigen op te zetten seizoensprogramma gerealiseerd kan worden;

• Om de sponsoring, die nu ondergebracht is in de Stichting Businessclub Dedemsvaart, onder  

 te brengen in de fusievereniging. Dit om geen onduidelijkheid te krijgen over het al dan niet   

 overschrijden van de BTW-grens;   

• Om de gezamenlijke inkoop van kleding, materialen en kledingsponsoring van de fusievereniging  

 structureel vorm te geven in de fusievereniging conform weergegeven plan van aanpak per seizoen  

 2022-2023;

• Om de kleding van de recreatieteams en jeugdteams van de fusievereniging op z’n vroegst te  

 vervangen in seizoen 2022-2023.

09. Overige adviezen
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10.1 Communicatie fusietraject
Er zijn verschillende communicatiemomenten in het fusietraject. Het doel is dat alle leden adequaat op de 
hoogte zijn van de te nemen stappen en met eventuele vragen terecht kunnen bij de stuurgroep fusieonderzoek. 
Voor beide verenigingen is betrokkenheid en input van essentieel belang in dit traject.
De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

• Leden worden op tijd en adequaat geïnformeerd over het fusieplan; 
• Er is actief input gevraagd van de werkgroepen voor het fusieplan, maar ook voor verdere invulling;
• Leden ontvangen periodiek een update van de stuurgroep fusieonderzoek over de laatste   
 ontwikkelingen.

Er is besloten dat alleen de voorzitters van SCD’83 en SV Dedemsvaart tegenover de pers uitspraken mogen 
doen over de fusie. De stuurgroep fusieonderzoek wil daarom alle (werkgroep)leden vragen om bij eventuele 
persvragen deze door te verwijzen naar de voorzitters.

10.2 Communicatieplan DVC Dedemsvaart
De werkgroep communicatie heeft een uitgebreid communicatieplan uitgewerkt vanaf het moment dat de fusie 
rond is tot aan de winterstop van het seizoen 2021-2022. Het communicatieplan is voornamelijk geschreven 
voor de nieuw samen te stellen commissie communicatie van DVC Dedemsvaart. De werkgroep communicatie 
stelt vast dat het belangrijk is om op korte termijn tijdens het fusietraject te starten met het opzetten van 
een commissie communicatie en te beginnen met de werkzaamheden, omdat diverse zaken behoorlijk wat 
voorbereidingstijd vragen. 

Belangrijkste eerste actiepunten voor de commissie communicatie zijn:

• Invulling geven aan de rollen van de commissie communicatie;
• Actief communiceren over de voortgang en status van de fusie; 
• Bouwen van een website voor de nieuwe vereniging;
• Social media plan maken voor de nieuwe kanalen;
• Gezamenlijk seizoensmagazine maken voor de start van het seizoen 2021-2022;
• Onderlinge afstemming en jaarplanning maken voor de communicatie commissie.

10. Communicatie

In het fusieplan zijn verschillende onderwerpen beschreven. Hierbij zijn verschillende keuzes omschreven en 

onderbouwd, die nodig zijn om te komen tot de nieuwe fusievereniging: DVC Dedemsvaart. De stuurgroep 

fusieonderzoek heeft deze keuzes aan de volledige besturen van SCD’83 en SV Dedemsvaart voorgelegd. 

Tevens zijn deze keuzes besproken met  enkele bestuursleden van JVC Dedemsvaart en de Businessclub, 

leden van de werkgroepen en de ereleden dan wel leden van beide verenigingen.

De inhoud van dit fusieplan, hoe gaan we de fusie inhoud en vorm geven, wordt als geheel ter stemming 

gebracht. Leden stemmen hiermee voor of tegen het fusievoorstel. 

11. Fusievoorstel
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Beste (ere)leden, vrijwilligers, betrokkenen en andere belanghebbenden,

Wij hopen dat je met veel plezier en met een positief gevoel het fusieplan zoals opgesteld door stuurgroep 
fusieonderzoek met adviserende input van alle werkgroepen, (ere)leden, vrijwilligers, specialisten en adviseurs, 
en gedragen door de besturen van de voetbalverenigingen SCD’83 en SV Dedemsvaart, hebt gelezen. 

In de voorbije maanden hebben wij na intensieve en constructieve afstemming de basis gelegd voor dit fusieplan. 
Het fusieplan is vrij uitgebreid opgezet en richt zich op een aantal belangrijke keuzes, die de verenigingen 
overeen dienen te komen. Wij vinden het belangrijk, dat deze keuzes in een vroeg stadium worden voorgelegd, 
zodat er duidelijk beeld is, waar uiteindelijk mee ingestemd wordt. Uiteraard zijn deze keuzes weloverwogen 
mede op basis van de documenten van de werkgroepen en in samenspraak met elkaar en betrokken vrijwilligers 
gemaakt.

Wij zien met vertrouwen en enthousiasme uit naar de vervolgstappen rondom de fusie en vragen alle leden om 
zich achter dit fusieplan te scharen.

Wij willen de werkgroepen bedanken voor hun enthousiasme en waardevolle input bij de totstandkoming van 
dit fusieplan. Verder willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit fusieplan hartelijk bedanken 
voor zijn of haar inbreng. Op voorhand bedanken we een ieder, die ons komt helpen om samen te bouwen aan 
DVC Dedemsvaart. Wij nodigen je daar ook van harte voor uit. 
DVC Dedemsvaart: een club van en voor iedereen. 

Samen staan we sterk!

Namens de besturen en de stuurgroep fusieonderzoek,
SCD’83 & SV Dedemsvaart 

12. Nawoord
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