
Voor jullie de tweede nieuwsbrief waarmee wij jullie op de hoogte willen houden van de 
activiteiten, ontwikkelingen en werkzaamheden omtrent de in voorbereiding zijnde fusie. 
Ook in deze nieuwsbrief de resultaten van de samenkomst van de verschillende 
werkgroepen. 
 

Van de stuurgroep… 

Gemeenteraad 3 november 2016 

Op 3 november stond de gemeentelijke programmabegroting op de agenda van de 
Landerdse gemeenteraad. Een aantal bestuursleden van Emos, DAW en Le Jeteur waren 
aanwezig. Conclusie van deze vergadering is dat er 2 miljoen euro is gereserveerd in de 
begroting van 2017 voor de toekomstbestendigheid van buitensportverenigingen in 
Landerd. 
 
Op dit moment wordt een onderzoek gedaan naar die toekomstbestendigheid, dat wil 
zeggen dat onderzocht wordt wat er nodig is om de Landerdse buitensportverenigingen 
op de lange termijn voldoende gefaciliteerd te houden. In februari/maart worden de 
uitkomsten van dit onderzoek bekend en gepresenteerd aan de gemeenteraad. 
 
En wat betekent dat nu precies? De gemeenteraad heeft geld vrij gemaakt om indien 
nodig te investeren in de buitensportverenigingen. Het geld is dus nog niet toegekend. 
Uit het onderzoek moet blijken wat deze verenigingen nodig hebben voor de toekomst. 
Onze (financiële) aanvraag moet passend zijn bij het onderzoek. Als de uitkomsten van 
het onderzoek bekend zijn, kan de gemeente onze aanvraag dus verwerken en het geld 
wel of niet toekennen. We hebben goede hoop! We willen in ieder geval graag zo snel 
mogelijk duidelijkheid, nadat het onderzoek is afgerond en houden jullie daarover 
natuurlijk op de hoogte. 
 

Werkgroepen 

  Werkgroep sponsorcommissie 
  Carlo (DAW), Frenk (DAW), Sander (DAW), Maarten (DAW), 
  Jolanda (EMOS), Alex (EMOS), Eefke (EMOS) 
 
Deze groep heeft het overzicht aan sponsors van DAW en EMOS helder in beeld 
gebracht; in totaal 195 sponsoren, waarvan 36 gezamenlijk. 

Ook zijn er een aantal doelstellingen gecreëerd in het kader van de fusie. 
 
  Werkgroep financiële commissie. 
  Erwin (DAW), Linda (DAW), Diny (EMOS), Femke (EMOS)      
 
EMOS en DAW zijn twee financieel gezonde verenigingen. Wenselijk is het om na de fusie 
een financiële commissie te vormen, gezien de omvang en diversiteit van de taken. 
Uiteraard brengt de fusie kosten met zich mee, maar als alle plussen en minnen tegen 
elkaar weggestreept zijn, wordt een kostenneutrale fusie verwacht. 



 

  Werkgroep PR (communicatie/website) 
  Martijn (DAW), Geert (DAW), Dory (EMOS), Sharon (EMOS) 
 
De website van DAW wordt aangepast zodat zowel voetbal als korfbal op een 
overzichtelijke wijze in beeld worden gebracht. DAW heeft meer communicatiekanalen, 
welke straks voor het merendeel ook voor korfbal gebruikt kunnen gaan worden. 
 
Beide clubbladen zijn al nagenoeg identiek, alleen over de frequentie kan nog gesproken 
worden. De naam “De DAW’er” kan logischerwijs gehanteerd blijven. Binnen deze 
werkgroep is besproken hoe de PR en media in beide clubs nu geregeld is, maar ook hier 
is een samenvoeging geen probleem. Wenselijk is om de nieuwe PR-commissie na de fu-
sie te gaan onderverdelen in verschillende werkgroepen/comités. 
 
Het ontwerp voor het nieuwe logo start via een open inschrijving waaruit deze werkgroep 
een selectie voorlegt aan de fusie-stuurgroep. Hierover later meer. 

 
  Werkgroep kantine 
  Harm (DAW), Jet (DAW), Mieke (EMOS), Els (EMOS) 

Besproken is dat ook de leden van EMOS bardiensten gaan draaien. En er is bekeken wat 
van de inventaris van EMOS mee kan naar de kantine van DAW en wat te doen met het 
overige materiaal. Het benodigde assortiment is geen probleem. Belangrijk is dat er 
EMOS-gezichten te zien zijn bij DAW en dan met name in de kantine. De meeste 
EMOS-leden hebben al aangegeven graag mee te verhuizen naar de nieuwe kantine. 
Dit geldt ook voor de commissieleden.  
 
  Werkgroep materiaal/velden 
  Nico (DAW), Leonie (EMOS), Mieke (EMOS), Harold (DAW) 
 
Materiaal: Na overleg met de gemeente bekijken of er een nieuw materialenruimte 
gebouwd mag worden. De ballen worden per training uitgegeven. De korfbalsters gaan 
het systeem van DAW volgen. De spullen van het korfbalkamp kunnen op de zolder bij 
DAW opgeslagen worden, evenals de ballenkar als deze niet gebruikt wordt. Er wordt 
nog bekeken wat te doen met de banken van EMOS. 
 
Velden: Op het perceel voor het korfbal kunnen 2 velden gemaakt worden, met 
voldoende ruimte tussen de velden voor onderhoud etc. Het onderhoud van deze 
velden eventueel in overleg met de gemeente.  
 
  Werkgroep ledenadministratie 
 Erwin (DAW), Diny (EMOS), Mirjam (EMOS), Hanny (DAW) 

Sportlink korfbal en Sportlink voetbal zijn twee verschillende programma’s, welke niet 
gekoppeld kunnen worden, maar waarbij het wel belangrijk is om ze op dezelfde manier 
in te gaan richten. Verder zijn de huidige verplichtingen voor onze leden in kaart 
gebracht. Duidelijk is dat álle leden zich in moeten (blijven) zetten voor onze vereniging. 
Ook het waarderingsstelsel is geanalyseerd en is voor beide verenigingen vergelijkbaar.  



 

  Werkgroep kleding 

  Jolanda (EMOS), Maud (EMOS), Renske (EMOS), Harold (DAW), 

  Marja (DAW), Elles (DAW), Marc (DAW) 
 

De werkgroep heeft een aantal ontwerpen uitgewerkt. In alle ontwerpen zijn de kleuren 

oranje, blauw en wit terug te zien. Verder heeft de werkgroep heldere criteria gesteld 

waaraan de ontwerpen minimaal moeten voldoen. De werkgroep is in gesprek met ver-

schillende leveranciers om mee te denken. 

 

Werkgroep wedstrijdsecretariaat 

  Tom (DAW), Geert (DAW), Nico (DAW), Leo (DAW), 

  Mijke (EMOS), Ivanka (EMOS), Ilse (EMOS), Mieke (EMOS) 

DAW heeft altijd bezetting in het wedstrijdsecretariaat op tijden dat wedstrijden worden 
gespeeld, waar bij EMOS de wedstrijdzaken veelal door de leiding van teams geregeld 
wordt. Het wedstrijdsecretariaat van DAW biedt voldoende ruimte en faciliteiten om ook 
de korfbalwedstrijden vanuit deze ruimte te gaan coördineren. 
 

De korfbaltak heeft altijd voldoende aan het veld wat is gepland op de voorste helft van trainings-

veld 1 (zijde Bossestraat). Dit betekent wel dat de voetbaltak een half 

trainingsveld inlevert indien het huidige veld van EMOS in de toekomst niet beschikbaar blijft voor 

voetbal. Dit resulteert in een tekort aan trainingsruimte wat dan opgelost 

moet gaan worden. 

 
Op wedstrijddagen betekent inleveren van een half trainingsveld dat voor voetbal een 
tekort ontstaat aan ruimte voor de warming-up, wat kan worden opgelost door te gaan 
schuiven met aanvangstijden. Het huidige aantal van 17 kleedlokalen bij DAW is 
toereikend om ook de korfbalteams te huisvesten op trainings- en wedstrijddagen.  
 
 
  
Mede aan de hand van de bevindingen uit de werkgroepen komt de stuurgroep op de 
Algemene Ledenvergadering van 28 november met een fusievoorstel. 
Dit voorstel is vanaf vrijdag 25 november in te zien in het wedstrijdsecretariaat van DAW 
of op te vragen via emos.schaijk@knkv.net of via secretariaat@vvdaw.nl.  
 
Ook na de Algemene Ledenvergadering houden we jullie op de hoogte via deze nieuws-
brief over de voortgang van de fusie tussen DAW en EMOS. 
 
Mochten er in tussentijd nog vragen zijn, dan kan men contact opnemen 
met de leden van de stuurgroep.  
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