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Inleiding
Hierbij de aangepaste versie van de presentatie die als basis dient voor de
eventuele fusie. Naar aanleiding van de zoom meetings in november zijn
diverse werkgroepen weer aan de slag gegaan om de voorgestelde en de
door de stuurgroep opgepakte voorstellen verder uit te werken tot een
nieuw / aangepast voorstel.
We wensen iedereen veel leesplezier en staan als stuurgroep open voor
op- en aanmerkingen en vragen.
DE STUURGROEP
De stuurgroep bestaat uit 5 personen. Gekozen is voor een onafhankelijke
voorzitter, Jan Smit. Jan is oud-voorzitter van Heracles Almelo en momenteel
voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB. Namens OVC'21
nemen Gerard Habers en Ronnie Huizing plaats in de stuurgroep en namens
OZC zijn dit Bertus Heuver en Jan Warmelink.
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Accommodatie en gebouwen
Opdrachtformulering:
• De werkgroep inventariseert wat nodig is aan gebouwen en velden
voor de fusievereniging.
• Velden: aantal wedstrijdvelden en aantal trainingsvelden;
• Gebouwen: benodigd aantal kleedkamers tijdens trainingen en
wedstrijden;
• De werkgroep komt met een voorstel hoe dit het beste en met
de laagste kosten op de lange termijn te realiseren is. Daarbij
mag heel breed gedacht worden. (verbouwen, ruilen gebouwen,
verhuren gedeelte gebouwen etc.)

VORIGE
PAGINA

< NAAR INHOUDSOPGAVE

VOLGENDE
PAGINA

1

ACCOMMODATIE EN GEBOUWEN
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

De belangrijkste punten zijn:
Velden
1) Aantal trainingsvelden moet 5 blijven.
2) Aantal wedstrijdvelden moet minimaal 6 blijven.
3) Hoofdveld van OZC wordt hoofdveld van de fusievereniging.
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Gebouwen
1) Huidige clubgebouw van OZC wordt ook het clubgebouw van
fusievereniging. Al dan niet met aanpassingen/verbouwingen
en mogelijk vergroten door bijbouwen van serre. Bijvoorbeeld
door schermen te plaatsen op zondag om gezelligheid te 		
creëren voor een kleinere groep. Eventueel bar aanpassen,
look en feel nieuwe vereniging creëren.
Eén clubgebouw is van belang voor de binding van de leden.
Daarom zou het goed zijn om t.z.t. een aparte commissie in te
stellen om daar vorm aan te geven.
2) Aantal kleedkamers zal minimaal 16 moeten zijn. (op basis
van afmeting kleedkamers (OZC).
Streven is om voor het clubgebouw van OVC’21 een alternatieve aanwending
te vinden. In overleg met de gemeente Ommen wordt gekeken of er andere
verenigingen zijn die op zoek zijn naar een andere locatie. Mocht dat niet lukken
dan zal er gezocht worden naar andere exploitatiemogelijkheden. Enkele
opties zijn : hockey (ruilen van gebouwen en velden), fietsclub en schaats/
skeelerclub, vechtsportcentrum (o.a. Oosterse vechtsporten), ruimte voor
denksportverenigingen (schaken, dammen, bridgen), dartclub, Vechtdal College
(uitvalbasis voor sportlessen), oefenruimte voor allerlei muziekvormen (koor,
orkest, bands, muziekles, muziekschool), fitness, fysiotherapeut, yoga studio,
naschoolse opvang/kinderdagverblijf, ontmoetingsruimte voor ouderen met
sportmogelijkheden (gymnastiek, wandelclub, hockey, atletiek), dagbesteding
voor mensen met een beperking (sportmogelijkheden, lichte werkzaamheden),
verhuren aan bedrijven of aan ZZP-ers, verhuren aan verenigingen/organisaties als
vergaderlocatie.
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Communicatie
en Social Media
Opdrachtformulering:
• De werkgroep doet en voorstel over hoe de informatie/
communicatie richting de leden en supporters en
buitenstaanders het beste vorm kan worden gegeven. Hierbij zal
naar alle vormen van communicatie gekeken moeten worden.
Denk aan de website, voetbal-app, PC Leden, Social Media, etc.
• De werkgroep doet onderzoek naar de mogelijkheden voor de
ledenadministratie, Sportlink in relatie tot PC-leden.
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COMMUNICATIE EN SOCIAL MEDIA
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

1	Een bestuurslid communicatie wordt belast met communicatie
in brede zin, met daaronder een commissie communicatie.
2.	De commissie communicatie bestaat uit verschillende disciplines
zoals webredactie, communicatieadvies, social media en
functioneel beheer.
3.	De websites van OVC’21, OZC en JCO worden geïntegreerd in één
nieuwe website.
4.	De website van het G-voetbal wordt opgenomen in de website
van de nieuwe vereniging.
5.	Er komen nieuwe social media-accounts voor de nieuwe
vereniging en die worden ingezet volgens een nog op te stellen
social media strategie.
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6.	De voetbal.nl app zal meer en breder ingezet worden binnen de
nieuwe vereniging. Hiervoor zal een promotiecampagne worden
opgestart.
7.	In overleg met de werkgroep sponsoring zal onderzocht worden
hoe sponsoren een plek moeten krijgen binnen de verschillende
communicatiekanalen.
8.	Op basis van het nieuwe logo en de kleur zal een nieuwe huisstijl
worden ontwikkeld voor website, nieuwsbrieven, overige mails
en social media.
9.	Sportlink wordt integraal de centrale database binnen de nieuwe
vereniging, waarbij een afzonderlijke commissie belast wordt
met het beheer in brede zin. Het bestaande PC-leden zal zoveel
mogelijk hierin worden opgenomen.

10.	De ledenadministratie wordt alleen nog gevoerd binnen Sportlink
en zal ondergebracht worden bij een commissie van drie leden.
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Cultuur
Opdrachtformulering:
• De werkgroep komt met een voorstel hoe het “verleden” van
beide verenigingen een plek kan krijgen in de fusievereniging;
• De werkgroep komt met een voorstel over de gedragsregels en
huisregels voor de fusievereniging. Hierbij kunnen bestaande
regels als basis dienen;
• De werkgroep komt met een voorstel voor zaken als VOG;
• De werkgroep komt met een voorstel welke activiteiten we
moeten behouden. (b.v. uitbuiktoernooi, All-in toernooi,
toernooien etc.).
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CULTUUR
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

Inventarisatie toernooien: Van beide verenigingen zijn alle toernooien in
beeld gebracht. Alle toernooien kunnen voor alle leden en te ontvangen gasten
blijven bestaan en voorgezet worden in de nieuwe vereniging.
Inventarisatie activiteiten: Van beide verenigingen zijn alle activiteiten
uitgezocht, maar de stuurgroep staat ook open voor nieuwe ideeën ten
aanzien van activiteiten, zodat bij een mogelijke fusie er gewerkt kan worden
aan een activiteitenagenda voor het hele seizoen. Mooi is ook om te merken
dat er een groep jonge senioren zich bereid toont om hier aan mee te willen
werken. Alle activiteiten kunnen een mooie bijdrage leveren aan de nieuw te
vormen vereniging.
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Protocollen, gedragsregels en beleidsstukken: Veel stukken, zoals
bijvoorbeeld het vrijwilligersbeleid en persprotocollen zijn vergelijkbaar of al
samen opgezet door beide verenigingen. Andere documenten zijn eenvoudig
samen te voegen, vullen elkaar aan en zijn eenvoudig om te vormen in een
huisstijl van de vereniging van de toekomst.
Historie: OZC en OVC’21 hebben een rijke historie die goed weergegeven (fysiek
en digitaal) kan worden tot het moment van samengaan. Een stevig fundament
is aanwezig. Daarna kan de historie van de nieuwe vereniging gaan groeien. Bij
OVC ‘21 is reeds een werkgroep cultuur en historie (Blauw-Wit OVC ‘21). Voor
de nieuwe fusievereniging is het wenselijk dat deze werkgroep naadloos in de
nieuwe verenging overgaat en wordt aangevuld met oud OZC-ers.
Inrichting clubhuis of clubhuizen: Veel materiaal ter verfraaiing is aanwezig
en kan gebruikt worden om de achtergrond van de nieuwe vereniging te tonen,
maar ook voldoende ruimte en inspiratie voor de toekomst.

< NAAR INHOUDSOPGAVE

Start nieuwe vereniging: De start van de nieuwe vereniging kan plaatsvinden
op de ‘’Paardeweide’’. Daar ligt de oorsprong van beide verenigingen. Een mooie
start voor de vereniging voor allen: jongens, meisjes, dames en heren voor plezier
en prestatie. Een vereniging voor iedereen. Een inclusieve vereniging!
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Financiën
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Opdrachtformulering:
• De werkgroep inventariseert wat de huidige financiële situatie is
van de beide verenigingen en stelt een (concept)
beginbalans op voor de fusievereniging;
• De werkgroep maakt een conceptbegroting voor de
fusievereniging voor het seizoen 2021-2022;
• De werkgroep geeft advies over wat nodig is om deze begroting
sluitend te krijgen;
• De werkgroep geeft advies over hoe de ledenadministratie en de
contributie-inning beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
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FINANCIËN
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

• Hoewel meerdere zaken nog nader uitgewerkt moeten worden is
de inschatting dat er het eerste jaar een begroting ligt met een
positief saldo.
• Aanschaf nieuwe tenues is qua bedrag een belangrijk punt. Deze
zullen eerst aangeschaft moeten worden door de nieuwe vereniging
(voorfinancieren). Tot op heden was er bij OZC en JCO sprake van
een leaseconstructie. Met ingang van de oprichting van den nieuwe
(fusie)vereniging zal deze “kledingbijdrage” in de contributie
verweven worden.
• De aanschaf van een geheel nieuwe kledinglijn voor zowel senioren
als jeugd is in de huidige tijd (corona) een te groot financieel risico.
De nieuwe vereniging zal dit immers moeten “voorfinancieren”.
Vandaar dat gekozen wordt om de senioren wel van nieuwe tenues
te voorzien, maar de jeugd nog (minimaal) een jaar in de huidige
tenues en trainingspakken te laten spelen.
VORIGE
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• Mede door de keuze om nog geen nieuwe kleding voor de jeugd aan
te schaffen is het de verwachting dat de nieuwe vereniging begint
met een positief liquiditeitssaldo. Impact corona is hierbij uiteraard
lastig in te schatten (kantine inkomsten liggen immers volledig stil).
• Inschatting is dat na jaar 1 de eerste efficiencyvoordelen te behalen
zijn. Belangrijkste besparing (op termijn) betreffen de structurele
accommodatiekosten (gebruik en onderhoud clubgebouwen).
Vanuit financieel oogpunt is het dan ook sterk aan te raden om
over te gaan naar 1 clubgebouw. Dit zal wellicht gepaard gaan
met uitbreiding van de kleedkamers (met gerelateerde kosten),
maar zal op termijn een besparing opleveren. Hoe dit financieel
zal uitpakken is nog niet duidelijk door de afhankelijkheid van
meerdere partijen (bv Gemeente Ommen).
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FINANCIËN
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

• In de begroting van het eerste jaar van de nieuwe vereniging nemen
we de huidige accommodatiekosten van beide clubhuizen nog
volledig mee.
• Aanvangskosten jaar 1 zijn:
• Nieuwe tenues senioren (en evt trainingspakken) en in
verlengde hiervan eventuele versnelde afschrijving huidige
tenues (zie hieronder)
• Ontwikkeling nieuwe website
• Oprichtingskosten nieuwe vereniging
• Eventuele aanpassing accommodatie (afhankelijk van
definitieve plaatje)
• Sponsorinkomsten maken steeds belangrijker onderdeel uit van de
inkomsten. Echter…als de fusie niet doorgaat is de inschatting dat
dit een sterk negatief effect heeft.
VORIGE
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• Het eigen vermogen van zowel OZC als OVC is positief. Er is echter
wel sprake van een verschil. OZC kent een eigen vermogen van
€ 230.000,-, OVC daarentegen heeft een eigen vermogen van €
45.000,- (peildatum is 30-6-2020 en dit is inclusief gebouwen en
inventaris).
• Enkele andere belangrijke balansposten:
• Liqiditeiten
• Uitstaande leningen

OZC
€ 156.000*
€0

OVC
€ 48.000
€ 42.000

*inclusief € 35.000 subsidie voor aanschaf LED verlichting.
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Naam
Logo
en Kleur
Opdrachtformulering:
• De werkgroep bedenkt een naam en een logo voor de
fusievereniging;
• De werkgroep houdt oren en ogen open voor ideeën van buitenaf
maar is discreet in wat er in de commissie besproken wordt;
• Het voorstel omvat ook de kleur van zowel het wedstrijdtenue als
van de trainingspakken.

VORIGE
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NAAM, LOGO EN KLEUR
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

Naam
Bij de keuze van de naam hebben we gekeken naar suggesties die zijn
gedaan en ook naar namen die destijds bij JCO zijn genoemd.
Uit de voorgestelde 4 namen heeft de Stuurgroep de voorkeur
uitgesproken voor F.C. Ommen (Fusieclub Ommen c.q. Football
Club Ommen).
Logo
De ontwikkeling van het logo is afhankelijk van de kleur(en) en
samenstelling van het tenue en uiteraard de naam van de nieuwe
vereniging F.C. Ommen. Het logo zal in de voorgestelde tenues
verwerkt worden.
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Kleur en tenue
Wat betreft de kleur en het tenue zijn 3 uitgangspunten gekozen:
1. Link leggen naar de historie van beide verenigingen
2. Doorgaan/aanpassen tenue JCO
3. Totaal iets nieuws. De stuurgroep heeft de werkgroep voorgesteld
naast de drie ontwerpen die ze opgeleverd hebben nog twee
ontwerpen aan te leveren waar de kleuren geel en blauw niet in
voorkomen. Wij stellen voor om in twee stemrondes dit terug te
brengen tot de definitieve keuze.
• Voor de keepers zal een bijpassend tenue meegenomen
worden. Hetzelfde geldt voor een aanvullende kledinglijn met
trainingspakken, coachjassen etc.
• Bij de keuze van de kleding zijn de ervaringen van beide
verenigingen uit het verleden meegenomen.
• De aanschaf van een geheel nieuwe kledinglijn voor zowel senioren
als jeugd is in de huidige tijd (corona) een te groot financieel risico.
Vandaar dat gekozen wordt om de senioren wel van nieuwe tenues
te voorzien, maar de jeugd nog (minimaal) een jaar in de huidige
tenues en trainingspakken te laten spelen. Daarbij gaan wij er
vanuit daar wij hiervoor dispensatie krijgen van de KNVB.

< NAAR INHOUDSOPGAVE
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NAAM, LOGO EN KLEUR
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

Financiën
Bij Prins Sport zal een offerte aangevraagd worden. Daarnaast zal er
ook een tweede offerte aangevraagd worden bij een andere partij.
Punten van aandacht:
• Prijs – kwaliteit verhouding
• Een special design shirt lijkt in eerste instantie duurder, maar is
inclusief kosten bedrukking. Het shirt is altijd na te bestellen en is
daarmee een stabiele factor
• Onze voorkeur gaat uit naar Prins Sport als leverancier vanwege:
• veel kennis en ervaring
• regelt de bestelling en uitgifte kleding waardoor de
vereniging veel werk uit handen wordt genomen
• diverse kortingen zoals bekend bij onze verenigingen
• nauw betrokken bij onze werkgroep
• lokale leverancier en sponsor
VORIGE
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Organisatie en statuten
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Opdrachtformulering:
• De werkgroep komt met een voorstel voor de statuten voor de
fusievereniging. De statuten van de beide verenigingen en de
aanbevelingen van de KNVB zullen hier aan ten grondslag liggen;
• De werkgroep komt met een voorstel m.b.t. de organisatie.
Dat houdt in hoe het nieuwe bestuur wordt gevormd en welke
commissies daar “onder” komen te hangen. Denk aan een
conceptreglement en een organogram met functiebeschrijvingen.
Ook de commissies (bijv. kleding, communicatie, dames, G-voetbal
etc.) moeten in het organogram opgenomen worden;
• De werkgroep herschrijft het vrijwilligersbeleid naar één vereniging.
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ORGANISATIE EN STATUTEN
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

Statuten
1. Samengesteld uit de statuten van OVC21, OZC en model statuten
van de KNVB.
2. Vervallen donateurs. Hiervoor komt in de plaats
ondersteunende leden voor een bedrag van xx per jaar.
3. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van betalen van
contributie, overgenomen uit statuten OVC21.
4. Bestuursleden kunnen maximaal 3 periodes van 4 jaar in het
bestuur zitten.
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Organogram
1. Bestuur van 9 personen, waarbij elk bestuurslid
verantwoordelijk is voor deelgebied.
2. Het dagelijks bestuur én voetbal houdt de boventoon in het
nieuwe bestuur.
3. De jeugd wordt vertegenwoordigt door 1 bestuurslid. Op dit
moment wordt ook zo gewerkt met JCO en verloopt prima.
4. Vrijwilligersbeleid krijgt ook plaats in bestuur.
5. Communicatie idem, o.a. intern/extern, facebook, Instagram,
Twitter, website.
6. Senioren voetbal , onderverdeling in prestatief en recreatief.
Geen onderscheid tussen heren en dames voetbal, maar alleen
tussen prestatie en recreatief. (dat is anders dan nu)
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Voetbal Prestatie

Jeugd

TJC O8-.....ect.

AGV
VOG
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Contributie
administartie
Innen
sponsorgelden

Commercie

Fysio

TJC Minis

Komm Mitt
Schoolvoetbal
Thee ranja in de
rust

Indeling velden/kleedkamers
i.o.v. voetbal overig

Walking Voetbal
7 x7
Vrijdagavond
voetbal
Activiteiten
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Sponsoring
Opdrachtformulering:
• Het maken van een sponsorplan met als doel de huidige
sponsoren van OVC’21, OZC en JCO te behouden voor de
fusievereniging. Hierbij kunnen bestaande plannen van beide
verenigingen en JCO dienen als uitgangspunt;
• In een later stadium wordt onder deze werkgroep een
subcommissie gehangen voor het werven van sponsoren.

VORIGE
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SPONSORING
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

1. Mogelijke nieuwe hoofdsponsor bij een JA van beide clubs
in januari. Bij een Nee in januari terugval naar de genoemde
bedragen waarbij rekening is gehouden met afname van de
sponsorinkomsten en einde trOts, punt 4
2. Gouden Sponsorgroep onder de hoofdsponsor (15 tot 20),
bijdrage € 3.000 p.j.
3. Sponsorpiramide (plan) met duidelijke vastgelegde afspraken en
faciliteiten.
4. Doelstelling sponsorcie: € 100.000 bij doorgaan fusie anders
terugval naar: OZC: 		
€ 31.255
		
OVC’21: 		
€ 22.012
		
JCO trOts:
€ 0,-- i.p.v. € 14.000 (begroot 20/21)
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5. De OC is op dit moment nog een aparte stichting en wij zijn in
gesprek met het bestuur of dit een wenselijke situatie is voor de
toekomst. De bedoeling is dat we de huidige activiteiten behouden
met toevoeging van de Witte Donderdag.
6. Fusie houdt contributies laag. Echter zoals benoemt in het hoofdstuk financiën zal de kledingbijdrage hier wel in verweven worden.
7. Geen fusie: Verlies aan sponsoren wegens gebrek aan ambitie.
8. Maatschappelijke druk begint toe te nemen. Sponsoren worden
afwachtend en doen geen toezeggingen.
9. Meeste sponsoren willen kiezen voor één club met
meer dan één doel.
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Technische zaken
Opdrachtformulering:
• De werkgroep maakt een technisch beleidsplan in hoofdlijnen
en gaat daarbij uit van de reeds beschikbare opzetten en
plannen bij de beide verenigingen en van de jeugdafdeling JCO.
Waarin een duidelijke lijn te herkennen van de jongste jeugd tot
de selectie;
• Het voorstel omvat tevens de wijze van selecteren (indeling)
van spelers voor de selectieteams van de fusievereniging. Ook
wordt een voorstel verwacht hoe de recreatieteams worden
samengesteld. De werkgroep heeft de vrijheid om hier extra
mensen bij te betrekken, bijvoorbeeld d.m.v. een subcommissie.

VORIGE
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TECHNISCHE ZAKEN
VOORSTELLEN AAN DE STUURGROEP

• Alle prestatie elftallen spelen op zaterdag. Uitgangspunt bij de heren zijn drie
prestatie-elftallen. Gediplomeerde trainers op 1, 2 en 3 heren en op de prestatie
elftallen bij de dames.
•

Recreatie-elftallen (of zeventallen) spelen op zowel woensdag(avond), vrijdag,
zaterdag als zondag.

•

De samenstelling van de recreatie-teams in het 1e seizoen zoveel mogelijk
handhaven. De huidige trainingsavonden blijven zo veel mogelijk gehandhaafd
voor de recreatie-teams. Overkomende jeugd zo veel mogelijk als groep bij elkaar
blijven en/of ingedeeld bij passende teams.

•

Het nastreven van een zo hoog mogelijk prestatieniveau voor 3 (maximaal
4) prestatieteams waarbij de doorstroom van jeugd centraal staat. Speciale
aandacht voor selectiewaardige jeugdspelers die gaan studeren en daardoor niet
de hele week beschikbaar zijn voor trainingen.

•

De prestatie elftallen worden samengesteld d.m.v. een selectieprocedure die
door de nieuw te vormen Technische Commissie wordt uitgevoerd. De gelijkheid
in kansen en beoordeling staat centraal in deze procedure.

VORIGE
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•

1e Elftal speelt zo hoog mogelijk met eigen spelers, bij voorkeur op 2e klasse
niveau of hoger. Er worden vooralsnog geen spelers van buitenaf gehaald op basis
van financiële vergoedingen.

• Voor het voetbaldomein jeugd blijven de huidige plannen voor JCO leidend.
Leidraad is het JCO Beleidsplan dat als uitgangspunt dient voor budget,
organisatie en speelwijze.
•

Prestatie elftallen jeugd-jongens spelen minimaal op niveau Hoofdklasse met
als doel gekwalificeerde spelers af te leveren voor de prestatie elftallen bij de
senioren (1e, 2e en 3e). Jeugd-meisjes spelen op het niveau dat past bij de status
van het meisjesvoetbal van dat moment met de ambitie om door te groeien naar
een hoger niveau.
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•

Alle teams moeten een eigen trainer hebben op het ambitieniveau dat wordt
nagestreefd voor het desbetreffende team (senioren, jeugd en dames). Daarbij
ligt er een duidelijke samenhang met het Vrijwilligersbeleid.

•

Dames voetbal dient een eigen plek in de vereniging te krijgen gericht op
een toekomstige groei van de Meiden- en Vrouwenafdeling. Het 1e elftal wordt
voornamelijk gevormd door eigen opgeleide (jeugd)speelsters, spelers van buiten
af moeten aanhaken op basis van eigen initiatief. Ambitieniveau is 2e klasse.
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Tot slot
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Deze presentatie geeft alle informatie weer die we tot nu toe met
elkaar uitgewerkt hebben. We hopen dat jullie geïnspireerd zijn
geraakt en we hopen ook dat je jezelf even de kans hebt gegeven
om te dromen over hoe het zal zijn wanneer de nieuwe vereniging
er zo uit zou komen te zien.
We begijpen ook dat de presentatie nog de nodige vragen/ideeën
op kan roepen, dus schroom niet en laat het ons weten!
Namens de stuurgroep
Jan Smit
Voorzitter
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