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Voorwoord

Aan de voorzitters de eer een mooi voorwoord te schrijven voor deze fusiebrochure. Het was geen makkelijke taak. Wie had het na twee eerdere 
pogingen nog voor mogelijk gehouden dat een fusie tussen FC Zaandam en zvv Zaanlandia kans van slagen zou hebben? 

Nu zijn we zover! De besturen van de beide verenigingen zijn er van overtuigd dat een fusie tussen FC Zaandam en zvv Zaanlandia een stap is die 
maatschappelijk en in tijd de goede is. Het is ook een logisch vervolg op de eerder gedane pogingen om tot deze fusie te komen. 

Begin 2020 zijn de besturen van beide verenigingen in overleg gegaan om de fusiemogelijkheden te onderzoeken. In het begin is stil gestaan bij het 
verleden en besloten een denkbeeldige streep eronder te zetten. Daarna is er gesproken over het vandaag en de toekomst van beide verenigingen. 
De conclusie is dat “samen” verder gaan als één nieuwe vereniging voor FC Zaandam en zvv Zaanlandia de beste oplossing is.

In deze fusiebrochure worden de verschillende ideeën van de fusie tussen FC Zaandam en zvv Zaanlandia uitgelegd. Het document geeft heldere en 
duidelijke informatie. Het legt een goede basis voor een goede, sterke en mooie nieuwe vereniging. Wij, de besturen van FC Zaandam en zvv 
Zaanlandia, zijn er van overtuigd dat de leden van de beide verenigingen na het lezen van deze brochure positief zullen stemmen over de fusie.

“Samen is niet alleen” en “Eendracht maakt macht”. Laten we deze twee spreuken maken tot ons motto en werken aan de mooiste, gezelligste en 
succesvolste club op het modernste sportpark van Zaandam!

Met vriendelijke groet,

Ard-Jan van Tilborg Hendri Siemons

Voorzitter FC Zaandam Voorzitter zvv Zaanlandia
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1. FC Zaandam en zvv Zaanlandia klaar voor een fusie

In het voorjaar van 2020 zijn de besturen van 
FC Zaandam en zvv Zaanlandia met elkaar in 
gesprek gegaan over een mogelijke fusie. 
Verschillende overwegingen speelden hierbij 
een rol.

Beide verenigingen zijn niet groot genoeg om 
in de toekomst een sterke en (financieel) 
gezonde organisatie neer te zetten. De huidige 
sportparken zijn verouderd en zijn dringend 
aan een opknapbeurt toe. Ze voldoen niet 
langer aan de huidige en toekomstige eisen 
voor een duurzaam sportpark. 

Voor zvv Zaanlandia speelt verder dat al eerder 
door de gemeenteraad is besloten dat zvv 
Zaanlandia niet langer op het huidige 
sportpark verder kan gaan. De gemeente heeft 
hier een nieuwe woonwijk gepland. Zvv 
Zaanlandia moet verhuizen naar sportpark 
Hoornseveld. De gemeente is voorstander van 
het samengaan van FC Zaandam en zvv 
Zaanlandia tot één nieuwe vereniging op het 
sportpark Hoornseveld. 

Bovenstaande punten vormen een logisch 
moment om over een fusie na te denken. 
Bovendien hebben beide verenigingen als 

fusiepartners een grotere stem bij de invulling 
van het sportpark. Naast de onderlinge 
gesprekken over de fusie zijn beide 
verenigingen ook in nauw overleg met de 
gemeente Zaanstad. 

Door de leden van beide verenigingen is op 28 
september 2020 tijdens een buitengewone 
ledenvergadering ingestemd met het instellen 
van een fusiewerkgroep om de 
fusiemogelijkheden tussen beide verenigingen 
nader te onderzoeken. 

De fusiewerkgroep bestaat uit een afvaardiging 
van de besturen van beide verenigingen. Voor 
FC Zaandam zijn dat Ard- Jan van Tilborg 
(voorzitter), René Stukart (penningmeester) en 
Jeroen Olthof (voetbalzaken). Vanuit zvv 
Zaanlandia zitten Hendri Siemons (voorzitter), 
Jacques van Alphen (penningmeester) en 
Marcel van den Berg (jeugdvoorzitter) in de 
fusiewerkgroep. Mirte Rozemond, huidige 
secretaris van zvv Zaanlandia, ondersteunt de 
fusiewerkgroep in de werkzaamheden die 
nodig zijn voor het uitwerken van de fusie.

De fusiewerkgroep heeft met inbreng van 
verschillende werkgroepen (bestaande uit een 

afvaardiging van beide verenigingen) een 
fusievoorstel gemaakt. In deze brochure wordt 
dit voorstel beschreven. 

Dit fusievoorstel is de basis waarop de leden 
van beide verenigingen tijdens hun Algemene 
ledenvergaderingen van 20 september 2021 
besluiten over het al dan niet fuseren van FC 
Zaandam en zvv Zaanlandia. Bij een positief 
besluit van onze leden zullen beide 
verenigingen als één nieuwe vereniging starten 
in het seizoen 2022/2023. 

De fusiewerkgroep heeft vertrouwen in het 
voorstel dat nu voor u ligt: FC Zaandam en zvv 
Zaanlandia zijn klaar voor een fusie.
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2. Een fusie is noodzakelijk

Beide voetbalverenigingen zijn te klein om 
apart door te gaan. Samen verder gaan als één 
nieuwe vereniging zorgt voor meer continuïteit 
op sportief gebied. Met meer leden kunnen we 
de leden meer ontwikkelingsmogelijkheden 
bieden. Dat geldt zowel voor leden die alleen 
recreatief voetballen als voor de leden die op 
selectieniveau voetballen.

De financiële draagkracht van verenigingen 
komt meer onder druk te staan. Dezelfde 
kosten moeten door steeds minder leden 
betaald worden.

Verder verwachten beide verenigingen een 
afname van het aantal vrijwilligers. Dit is een 
ontwikkeling die we nu al zien en die naar 
verwachting door zal zetten in de toekomst. 

De huidige tijd laat zien dat leden minder 
clubgebonden zijn. Dat zie je terug in de 
bereidheid om zich als vrijwilliger in te zetten. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een goed 
georganiseerde vereniging waar iedereen met 
plezier komt voetballen.

Met een fusie zorg je voor een bredere basis 
van leden en vrijwilligers om ook in de 
toekomst een gezonde vereniging te zijn. 

Door de krachten te bundelen komt er een 
groter ledenbestand en wordt er een 
sportieve, financiële en competitieve basis 
gelegd.
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3. Een fusievoorstel ligt er niet zomaar

Een voorstel om te komen tot een fusie is niet 
zo eenvoudig. Het proces om daar te komen 
moet zorgvuldig gebeuren, met respect voor 
elkaars situatie, verenigingscultuur en historie.

Zowel zvv Zaanlandia als FC Zaandam met haar 
voorlopers Hellas Sport, Zilvermeeuwen, ZFC 
en ZVV hebben een rijke geschiedenis. De 
fusiewerkgroep hecht veel waarde aan dit 
verleden en wil deze binnen de mogelijkheden 
van de nieuwe vereniging blijvend waarderen 
en zichtbaar terug laten komen in 
verschillende uitingen.

In het voorjaar van 2020 zijn de eerste 
informele gesprekken gestart tussen de beide 
verenigingen om te bekijken of het mogelijk 
was een fusiewerkgroep samen te stellen die 
de fusiemogelijkheden nader moest 
onderzoeken. Daarbij is ook een aantal 
uitgangspunten geformuleerd op basis 
waarvan dit nader onderzoek moest 
plaatsvinden.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de fusiewerkgroep 
zijn:

▪ Fusie op basis van gelijkwaardigheid.

▪ Een nieuwe unieke fusievereniging met 
nieuwe naam en nieuwe clubkleuren.

▪ Een nieuwe accommodatie op sportpark 
Hoornseveld.

▪ Een zaterdag- en zondagvereniging.

▪ Het versterken van de financiële positie op 
middellange en lange termijn.

▪ Het verbeteren van de sportieve prestaties 
door middel van het geven van een 
kwaliteitsimpuls aan het jeugd- en 
seniorenvoetbal.

▪ Het bevorderen van het recreatieve voetbal 
en de breedtesport.

▪ Het versterken van de organisatie en 
eventuele bijbehorende invulling van 
kaderleden.

Bij een positief besluit over de fusie moet er 
nog heel wat gebeuren om met ingang van 
seizoen 2022/2023 als fusievereniging te 
kunnen starten. Veel beleid moet nader 
worden uitgewerkt. Daarvoor wordt wederom 

gebruik gemaakt van werkgroepen bestaande 
uit leden van beide verenigingen.
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4. De nieuwe vereniging

De nieuwe vereniging bouwt aan een 
ijzersterke organisatie waarmee de basis wordt 
gelegd voor een toekomstige toonaangevende 
voetbalvereniging in de Zaanstreek. Ieder lid 
moet op zijn of haar niveau met plezier kunnen 
voetballen.

▪ Het grote aantal recreatieve voetbalteams 
is de ruggengraat van de nieuwe vereniging 
en verdienen aandacht te krijgen.

▪ Het doel is om de volgende jaren te 
groeien in aantal leden in alle doelgroepen 
en te groeien in de kwaliteit van het 
voetbal.

▪ Dames- en meisjesvoetbal zal een 
prominente positie innemen binnen de 
nieuwe vereniging.

▪ De nieuwe vereniging biedt de 
mogelijkheid voor G-voetbal.

▪ In de nieuwe vereniging spelen gezelligheid 
en clubbinding een belangrijke rol.

▪ Het prestatieniveau verhogen mag niet ten 
koste gaan van het plezier van alle leden.

▪ Iedereen moet op zijn/ haar niveau met 
plezier kunnen voetballen: de juiste balans 
tussen recreatief en prestatief is belangrijk.

▪ Ieder team kan minimaal tweemaal per 
week trainen.

▪ Voor begeleiders van de teams (trainers, 
coaches enz.) komt een functieprofiel met 
beschrijving van de taken en tijdsbesteding.

▪ Er komen gedragsregels voor de leden, 
ouders, trainers en begeleiders.

▪ De nieuwe vereniging benoemt een 
vertrouwenspersoon.

▪ De nieuwe vereniging organiseert naast 
voetbal ook andere activiteiten (familiedag, 
clubfeesten, maatschappelijk 
verantwoorde activiteiten).

Voetbalzaken

Onder voetbalzaken vallen jeugdvoetbal 
(meisjes en jongens), senioren (dames en 
heren) zowel prestatief als recreatief en G-
voetbal.

Op de volgende pagina van alle categorieen de 
belangrijkste uitgangspunten.
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Jeugdvoetbal

Jeugdvoetbal is de basis van de nieuwe 
vereniging.

▪ Aandacht voor de normen en waarden die 
we van onze jeugdspelers verwachten; 
sportiviteit, respect voor elkaar, voor de 
trainers, scheidsrechters vrijwilligers en de 
materialen.

▪ De organisatie van de jeugdafdeling is in 
handen van de jeugdcommissie. Deze 
commissie wordt voetbaltechnisch 
ondersteund door twee technische 
coördinatoren (voor onderbouw en 
bovenbouw).

▪ Het streven is dat de hoogste jeugdteams 
in een leeftijdscategorie minimaal gaan 
uitkomen op hoofdklasseniveau.

▪ Alle groepen krijgen een trainer. Per groep 
wordt bepaald welke trainersdiploma’s 
noodzakelijk zijn. De trainers worden 
ondersteund door de technische 
jeugdcoördinatoren.

▪ Meisjes voetballen in jongensteams 
behalve als de jeugdcommissie in overleg 
met de dames/meisjes-commissie een 
meisjesteam kan inschrijven.

▪ Keepers krijgen gespecialiseerde 
keeperstrainingen aangeboden.

Heren en Dames prestatief

Een heren-zaterdagselectie bestaande uit twee 
teams is de prestatietak van de nieuwe 
vereniging.

▪ Op middellange termijn is de ambitie om 
uiteindelijk door te groeien naar de eerste 
klasse. Om dit te bereiken is het hebben 
van een competitief tweede team en een 
JO19-selectie een vereiste zodat vanuit 
deze teams doorstroming kan worden 
gerealiseerd naar de seniorenselectie.

▪ Een hoofdtrainer en twee assistent-trainers 
(waaronder de keeperstrainer) verzorgen 
de trainingen en coaching van de eerste 
twee elftallen.

▪ Bij aanvang van de nieuwe vereniging 
wordt er alleen een prestatief 
zaterdagteam ingeschreven. Op basis van 
de huidige ontwikkelingen en het financieel 
beleid lijkt het niet haalbaar om op korte 
termijn een prestatief zondagteam in te 
schrijven. Indien in de toekomst de aanwas 
of doorstroming vanuit de jeugd groot 
genoeg is, dan is heroverweging mogelijk.

Voor de damessenioren zal toegewerkt worden 
naar een prestatieve selectie.

▪ Binnen de nieuwe vereniging wordt vanuit 
het jeugdvoetbal “meisjes” doorstroming 
naar het eerste dameselftal nagestreefd.

Heren en Dames recreatief

Alle senioren dames- en herenteams, met 
uitzondering van de selectieteams, vallen 
onder “recreatief voetbal”.

▪ Recreatieve seniorenteams voetballen op 
zaterdag en zondag.

▪ Er wordt een seniorencommissie ingesteld, 
die regelmatig overleg heeft met de 
aanvoerders van de recreatieve teams.

▪ We zetten in op “7 tegen 7” op 
vrijdagavond en op “walking football”.

G-voetbal

Ook G-voetbal heeft een plaats bij de nieuwe 
vereniging.

▪ De nieuwe vereniging faciliteert een zeer 
goede voetbal- en trainingsomgeving.

▪ G-voetbal maakt een volwaardig onderdeel 
uit van de commissie voetbalzaken.

▪ De nieuwe vereniging zoekt aansluiting bij 
maatschappelijke organisaties voor een 
juiste ondersteuning en uitbreiding van het 
G-voetbal binnen de vereniging.

▪ Een goede samenwerking met de ouders of 
betrokken instelling is wenselijk en 
noodzakelijk.
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5. Financiën

Veel amateurverenigingen staan financieel 
onder druk. Stijgende uitgaven en een dalend 
aantal leden zijn hier grote oorzaken van. Een 
fusie tussen de beide verenigingen zorgt voor 
een betere en gezondere financiële situatie 
dan wanneer beide verenigingen zelfstandig 
blijven.

Doelstelling

De doelstelling van de nieuwe vereniging is 
zorgen voor een goede financiële situatie voor 
de middellange en lange termijn. Alleen op 
deze manier kunnen de (sportieve) 
doelstellingen van de nieuwe vereniging 
worden gehaald.

Reëel beleid

De nieuwe vereniging zal realistisch om gaan 
met de beschikbare financiële middelen. 
Uitgangspunten hierbij zijn de inkomsten die 
de nieuwe vereniging jaarlijks genereert en dat 
er niet meer geld uitgaat dan dat er in komt.

De nieuwe vereniging zal geld reserveren voor 
het periodieke onderhoud van het nog te 
bouwen voetbalcomplex. Ook wordt geld 
gereserveerd voor (vervangings-)investeringen. 

Dit is nodig om op lange termijn het nieuw aan 
te leggen voetbalcomplex up-to-date te 
houden.

Transparante financiën

Voor ieder lid moet uit de financiële 
verantwoording op hoofdlijnen duidelijk zijn, 
waar het geld van de nieuwe vereniging aan 
wordt besteed. Alleen door deze transparantie 
kan een lid op een juiste wijze meedenken met 
het financiële beleid van de nieuwe vereniging.

Voormelde uitgangspunten hebben geleid tot 
de volgende conceptbegroting van de nieuwe 
vereniging:
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Het geld kan echt op

Conceptbegroting seizoen 2022-2023 

Lasten Baten

Voetbalzaken € 114.000 Contributieopbrengsten € 119.000  

Accommodatiekosten € 71.000 Horecaopbrengsten (netto) € 65.000 

Algemene kosten € 41.000 Subsidies € 35.000 

PR & communicatie € 6.000 Commerciële zaken € 46.500 

Reservering onderhoud/vervanging € 34.000 Loterijen € 6.500 

Overige kosten € 6.000

Totaal lasten € 272.000 Totaal baten € 272.000 



6. Sportpark Hoornseveld

Samen verder als één vereniging biedt kansen om 

het voetbalcomplex optimaal in te richten voor de 

toekomst.

Het vernieuwde sportpark Hoornseveld krijgt 

nieuwe kleedkamers, een nieuwe kantine en 

nieuwe velden. Belangrijk aspect hierbij is de 

duurzame en veilige inrichting. De gebouwen zijn 

energieneutraal, er is onder meer aandacht voor 

de toegankelijkheid en de sociale veiligheid. De 

fusiewerkgroep heeft een uitgebreid programma 

van eisen opgesteld dat is aangevuld door de 

werkgroep accommodatiezaken.

Veldindeling

Het voetbalcomplex krijgt dan 3 volledige 

voetbalvelden (2 kunstgras- en 1 natuurgrasveld) 

en 2 mini-arena’s van kunstgras. Deze mini-arena’s 

bieden een prachtige voetbalomgeving voor de 

onderbouw om hun talenten te ontwikkelen. Op de 

beide mini-arena’s speelt de onderbouw haar 

wedstrijden in een entourage die voor deze 

doelgroep motiverend en inspirerend zal werken.  

Deze velden kunnen ook gebruikt worden bij de 

trainingen van de bovenbouw en de senioren.

Alle velden worden voorzien van een hekwerk met 

achter de doelen zogenaamde “ballenvangers”. Op 

alle velden zal verlichting worden aangebracht die 

centraal vanuit het verenigingsgebouw worden 

bediend. En op alle velden (ook de mini-arena’s) 

worden dug-outs geplaatst.

Bebouwing op het complex

De kantine is een sfeervolle ontmoetingsplaats.

Het centrale verenigingsgebouw is het hart op het 

voetbalcomplex. De kantine neemt daar 

vanzelfsprekend een belangrijke plek in en moet 

warmte en gezelligheid uitstralen. De rijke historie 

van de verschillende verenigingen waaruit de 

nieuwe vereniging is ontstaan krijgt een 

herkenbare plek bij de inrichting van de ruimte.

Door 3 volledige velden te realiseren is het 

mogelijk het centrale deel van het voetbalcomplex 

rond de kantine en kleedkamers ruimtelijker in te 

richten. Er is ruimte voor een parkachtig terras, een 

speeltuin voor de kinderen en mogelijk miniveldjes 

voor de allerkleinsten.

Rond/bij het hoofdveld komt een tribune. Elders op 

het terrein komt een onderhoudsloods. Deze moet 

vanuit alle velden goed te bereiken zijn.

De fusiewerkgroep onderzoekt ook de 

mogelijkheid om een aantal ruimtes te verhuren 

aan externe partijen (fysiotherapeuten, naschoolse 

opvang, enzovoort).

Onderhoud van het voetbalcomplex

In samenspraak met de Gemeente Zaanstad zal 

worden vastgesteld wie welk onderdeel van het

onderhoud en de daarmee samenhangende kosten 

voor haar rekening neemt. De werkgroep 

accommodatiezaken heeft hier op hoofdlijnen al 

een onderverdeling voor gemaakt.

De fusiewerkgroep gaat ervan uit dat de huidige 

onderhoudscommissies samen zullen smelten tot 

een nieuwe onderhoudsploeg. De fusiewerkgroep 

zal in het toewerken naar de definitieve start van 

de nieuwe vereniging alles in het werk stellen om 

de grote groep vrijwilligers te behouden voor de  

nieuwe vereniging.
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De nieuwe vereniging krijgt een modern en onderscheidend sportpark
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Planning

Zo snel mogelijk samen verder op Hoornseveld.

We zullen met ingang van seizoen 2022-2023 
op sportpark Hoornseveld gaan voetballen. 
Indien het voetbalcomplex nog niet volledig 
gebruiksklaar is, dan zal het bestuur van de 
nieuwe vereniging voor de overgangsperiode 
een passende oplossing zoeken. 

Direct na het fusiebesluit zal er een bouwteam 
worden samengesteld. 

Dit bouwteam zal onder verantwoordelijkheid 
van het nog te installeren bestuur de 
bouwactiviteiten coördineren. Uiteraard zal er 
een intensieve afstemming plaatsvinden met de 
coördinatoren van de overige bouwactiviteiten 
op het sportpark Hoornseveld (korfbal, tennis, 
zwembad, etc.). Inmiddels zijn er al twee velden 
op het huidig voetbalcomplex van FC Zaandam 
gerenoveerd. 



7. Sponsors en vriendenclubs

Het onderhouden en versterken van de relatie 
met de sponsors is belangrijk, zeker ook in de 
onzekere tijd voorafgaand aan een fusie.

Beide verenigingen worden al jarenlang 
gesteund door trouwe sponsors. De 
fusiewerkgroep zet zich dan ook in om deze 
sponsors ook voor de nieuwe vereniging te 
behouden. Hierbij is het nieuwe 
onderscheidende sportcomplex een 
belangrijke positieve factor. Dit kan niet alleen 
voor spelers en aanhang maar ook voor het 
bedrijfsleven een ontmoetingsplaats zijn.

Beide clubs kunnen ook rekenen op een 
zogenaamde club van 100 en Vriendenclubs. 

Deze leden zijn soms decennia lang betrokken 
bij alles wat reilt en zeilt binnen de club of 
steunen die financieel. De nieuwe vereniging 
heeft deze leden en hun inzet ook in de 
toekomst hard nodig.

De fusiewerkgroep zal in contact treden met 
de besturen van de Club van 100 (zvv 
Zaanlandia)/ Vrienden van Zaanlandia/ 
Vriendenkring FC Zaandam om te zien op 
welke wijze zij hun steun voor de nieuwe 
vereniging kunnen voortzetten.
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De vereniging kan niet zonder haar sponsors en vriendenclubs



8. Bestuursorganisatie

Bij de (juridische) oprichting van de nieuwe 
vereniging wordt een algemeen bestuur 
benoemd. Dit Algemeen Bestuur wordt 
samengesteld uit een afvaardiging van beide 
verenigingen en zal in de eerste periode uit 
zeven bestuurszetels bestaan. De vereniging zal 
vertegenwoordigd worden door een Dagelijks 
Bestuur bestaande uit voorzitter, 
penningmeester en secretaris.

Het Algemeen Bestuur zal bij de nieuwe 
vereniging bestaan uit de volgende 
bestuurszetels:

▪ Voorzitter

▪ Secretaris

▪ Penningmeester

▪ Voetbalzaken

▪ Jeugdzaken

▪ Facilitaire zaken

▪ Commerciële zaken

De huidige leden van de fusiewerkgroep zullen, 
na een akkoord op de fusie, doorgaan met de 
uitwerking van de feitelijke fusie. Na verloop 
van tijd kan er een evaluatie plaatsvinden over 
de grootte en samenstelling van het bestuur 
van de nieuwe vereniging. Het is denkbaar dat 
de bestuursorganisatie dan wordt aangepast 
naar een kleinere omvang.

Naast voormelde bestuurszetels zullen voor 
verschillende onderwerpen operationele 
commissies worden ingericht met daarin 
vrijwilligers die naast enthousiasme ook kennis 
van zaken hebben. Deze commissies hebben 
een ondersteunende taak naar het bestuur 
toe.
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We beginnen met 7 bestuurszetels



9. Juridische uitwerking

De fusie van de zvv Zaanlandia en FC Zaandam 
zal worden uitgewerkt in een zogenaamde 
praktische (feitelijke) fusie. Bij deze fusie gaan 
niet automatisch (van rechtswege) alle rechten 
en plichten, bezittingen en schulden van de 
bestaande verenigingen over op de nieuwe 
vereniging. De beide verenigingen zullen 
hiervoor iets moeten doen.

Bij de voorgestelde praktische fusie richten de 
bestaande verenigingen een nieuwe vereniging 
op. De (positieve) middelen van de beide 
verenigingen zullen vervolgens door beide 
verenigingen apart moeten worden 
overgedragen aan de nieuwe vereniging. Niet 
alle middelen gaan bij deze fusie dus over op 
de nieuwe vereniging.

De fusievereniging betreft een nieuw 
opgerichte vereniging en zal bij aanvang 
starten met een positief vermogen. Voor de 
lidmaatschappen geldt dat de oorspronkelijke 
datum van aanvang van het lidmaatschap zal 
worden overgenomen door de nieuwe 
vereniging. Daarnaast zullen de bestaande 
competitieniveaus eveneens overgaan naar de 
nieuwe vereniging.

Ereleden en leden van verdienste

Binnen de nieuwe vereniging blijven de 
ereleden en de leden van verdienste deze 
status behouden. Na de fusie blijven deze 
leden in de registers van de nieuwe vereniging 
opgenomen met een toevoeging die verwijst 
naar de herkomst: “voorheen zvv Zaanlandia”, 
“voorheen FC Zaandam”, “voorheen 
Zilvermeeuwen”, “voorheen Hellas Sport”, 
“voorheen ZFC” of “voorheen ZVV”.
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De fusievereniging is ook echt een nieuw opgerichte vereniging



10. Naam, clubkleuren en tenue

De fusiewerkgroep hecht veel waarde aan de 
mening van de leden als het gaat om de naam 
van de nieuwe vereniging.

De naam van de nieuwe vereniging zal niet 
gerelateerd zijn aan één van de beide 
bestaande verenigingen.

Na het fusiebesluit zal de fusiewerkgroep 
informeel te rade gaan bij de leden om ideeën 
op te halen voor wat betreft de naam van de 
nieuwe vereniging om vervolgens te beslissen 
over de definitieve naam van de nieuwe 
vereniging.

Met ingang van het seizoen 2022/2023 zal de 
nieuwe vereniging in een nieuw tenue 
uitkomen. 

De fusiewerkgroep zal hiervoor een werkgroep 
samenstellen die niet alleen met voorstellen 
komt over het tenue, maar ook met 
voorstellen hoe de tenues aan de leden 
worden verstrekt. De fusiewerkgroep neemt 
uiteindelijk begin 2022 een besluit nadat de 
voorstellen zijn gepresenteerd.

Clublogo op basis van de nieuwe naam en 
nieuwe clubkleuren.

Nadat de clubkleuren en de naam van de 
nieuwe vereniging bekend zijn, zal een bureau 
worden gevraagd om één of meerdere 
ontwerpen te maken voor een clublogo dat de 
leden zullen dragen op het nieuwe tenue. De 
fusiewerkgroep neemt uiteindelijk een besluit 
nadat de ontwerpen zijn gepresenteerd.
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Naam, kleuren en logo markeren de nieuwe start



1 oktober 2021
Overeenkomst gemeente

11. Na het fusiebesluit

Deze brochure behandelt een aantal belangrijke onderwerpen op hoofdlijnen. Na het fusiebesluit is het nodig om een aantal zaken nog verder uit te 
werken, bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, definitieve sponsorpakketten, inrichting van de kantine enzovoort. Hieronder een planning op hoofdlijnen 
van de fusie en de ontwikkeling van het sportpark Hoornseveld.
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Er is nog veel werk te verzetten tot juni 2022
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2022 2023

20 september 2021
Buitengewone ledenvergadering

4 oktober 2021
2e buitengewone ledenvergadering
Definitief fusiebesluit

1 februari 2022
Aanmelden fusie bij KNVB

1 juli 2022
Start nieuwe voetbalvereniging

1 augustus 2022
Voetballen op Hoornseveld

1 november 2021
Oprichting nieuwe vereniging
Vervolg werkgroepen

1 december 2021
Pakket van eisen definitief
Uitwerken bouwtekeningen

1 april 2022
Aanvraag bouwvergunning

1 juli 2022
Start bouw accomodatie

1 juni 2023
Oplevering clubgebouw

9

Planning fusie →

Planning nieuwbouw →

1 november 2021
Keuze architect



Disclaimer
“Deze brochure is gebaseerd op de kennis en visie van dit moment. 
Het is mogelijk dat er na publicatie van deze brochure nog zaken of inzichten veranderen”


