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

 

Van de projectgroep kunstgras… 
Voorwaarde voor de fusie tussen DAW en EMOS is de aanleg van kunstgras voor korfbal én voet-
bal op het huidige trainingsveld T1 (Het trainingsveld achter de accommodatie aan de Bosse-
straat). Om deze aanleg in goede banen te leiden is ‘Projectgroep kunstgras’ in het leven geroe-
pen. In deze projectgroep zitten Sjoerd Rutten, Bart Bongers, 
Jan Janssen, Marjon Vos en Henrie Lamers.  
 
De projectgroep heeft inmiddels een duidelijk beeld hoe het er uit moet gaan zien. De begroting 
is opgesteld en daarin zijn niet alleen de kunstgrasvelden voor korfbal en voetbal meegenomen, 
maar ook de opbouw (dug-outs, verlichting, omheining) en de verharding rondom de velden, 
waarbij ook gedacht is aan faciliteiten voor de toeschouwers. Afhankelijk van de richtlijnen van 
de gemeente zal de stuurgroep de aanleg begeleiden, maar behoort aanleg in eigen regie ook 
tot de mogelijkheden.  
 
Naast de aanleg van de kunstgrasvelden wordt er ook een opslagruimte van materialen voor 
korfbal gerealiseerd. Deze zal gebouwd worden aan de achterzijde van de trainingsaccommodatie 
(Achter kleedlokaal 17, tegenover de begraafplaats). De uitgang zal direct uitkomen op het 
kunstgrasveld voor korfbal, zodat materialen gemakkelijk te halen en op te bergen zijn.   

 

Werkgroepen 

  Werkgroep sponsoring 
  Carlo (DAW), Frenk (DAW), Sander (DAW), Maarten (DAW), 
  Jolanda (EMOS), Alex (EMOS), Eefke (EMOS) 
 
De werkgroep sponsoring is druk bezig geweest de afgelopen periode. Zij hebben eerst informatie 
ingewonnen bij eerder gefuseerde verenigingen over organisatie, kleding etc. Daarnaast hebben 
zij nieuwe sponsormogelijkheden/-pakketten opgesteld voor DAW Schaijk. 
 
Met deze nieuwe pakketten/mogelijkheden zijn zij naar alle sponsoren gegaan die zowel EMOS 
als DAW op dit moment steunen. Hier hebben ze veel positieve reacties op gekregen. Ook zijn ze 
bezig met het opzetten van een nieuw administratieprogramma om beide verenigingen in samen 
te voegen. Daarnaast hebben zij verschillende functies uitgewerkt binnen de sponsorcommissie 
met daarbij de namen, wie waar verantwoordelijk voor is. Recent zijn er ook nog gesprekken 
geweest met het MKB betreffende de kleding. 
 

  Werkgroep financiën 
  Erwin (DAW), Linda (DAW), Diny (EMOS), Femke (EMOS)      
 
Met ingang van seizoen '17-'18 is een financiële commissie gevormd, waar vier 
personen deel van uitmaken. Een unicum, want zowel DAW als EMOS had geen 
financiële commissie. Taken die binnen deze commissie horen worden naar ieders 
welbevinden verdeeld. Vervolgens ligt de nadruk op het inrichten en harmoniseren 
van de financiële administratie van beide verenigingen. 
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  Werkgroep PR (Communicatie / website) 
  Martijn (DAW), Geert (DAW), Dory (EMOS), Sharon (EMOS) 
 
De werkgroep PR is erg druk geweest, aangezien de meeste van de opdrachten die zij heeft 
gekregen afgerond moeten zijn vóór de start van de nieuwe vereniging. Zo is hard gewerkt 
aan de kleurstelling van de nieuwe vereniging en het traject omtrent het nieuwe clublogo. 
Inmiddels zijn deze trajecten afgerond. 
 
Ook is gestart met het opzetten van een volledig geïntegreerd nieuw clubblad en de bouw van 
een nieuwe website en app. Hierin wordt nu richting de oplevering gewerkt. Tenslotte is een 
opzet gemaakt voor de samenstelling, taakverdeling en werkplek van de PR-commissie 
binnen de nieuwe vereniging. 
 
  Werkgroep kantine 
  Harm (DAW), Jet (DAW), Mieke (EMOS), Els (EMOS) 

Voor de barcommissie zijn er geen hele grote aanpassingen. De korfbalsters gaan ook een 
bardienst draaien en het zal drukker worden in de kantine. Allemaal positieve ontwikkelingen. 
De barcommissie zal door vrijwilligers van EMOS worden versterkt. Momenteel zijn ze bezig 
om het rooster voor volgend jaar rond te krijgen. 
 
  Werkgroep facilitair 
  Nico (DAW), Leonie (EMOS), Mieke (EMOS), Harold (DAW) 
 
Voor wat betreft de opslag van materialen voor korfbal is uitgewerkt waar deze moeten komen te 
liggen. In een nieuw te bouwen opslagruimte zal al het veldmateriaal, waaronder o.a. palen en 
korven, worden opgeslagen. Trainings- en wedstrijdballen komen in dezelfde ruimte als die van 
het voetbal. Alle benodigde voorzieningen, zoals bijv. rekken, beugels en kasten, zijn bekend. 
Daarnaast is uitgezocht wat aan extra materialen, zoals palen, moet worden aangeschaft i.v.m. 
het spelen op kunstgras. 
 
  Werkgroep ledenadministratie 
 Erwin (DAW), Diny (EMOS), Mirjam (EMOS), Hanny (DAW) 
 
Omdat Sportlink korfbal en Sportlink voetbal niet gekoppeld kan worden, gaan we 
binnenkort starten met het (her)inrichten van beide ledenadministraties in Sportlink. Het streven 
is om beide applicaties op dezelfde manier in te richten en dat o.a. de contributie op hetzelfde 
tijdstip wordt geïncasseerd. De ledenadministratie zal na de fusie onderdeel worden van het se-
cretariaat. 
 

   Werkgroep kleding 
  Jolanda (EMOS), Maud (EMOS), Renske (EMOS), Harold (DAW), 
  Marja (DAW), Elles (DAW), Marc (DAW) 

 

Afgelopen maanden heeft de kleding-werkgroep vele avonden vergaderd. Zo zijn er gesprekken 
geweest met verschillende leveranciers en zijn ze druk geweest met het ontwerpen van de 
nieuwe kledinglijn. Het tenue is voor nu zo goed als klaar. Hopelijk mag de kledingcommissie, 
op de Algemene Ledenvergadering van 11 september, het nieuwe tenue onthullen.  



 

  Werkgroep wedstrijdsecretariaat 

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

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

De werkgroep wedstrijdsecretariaat is bezig met de mogelijke integratie van korfbal in mijn-

club.nu (een softwarepakket waarmee o.a. automatisch het wedstrijdprogramma wordt binnen 

gehaald en op de website wordt geplaatst). Mijnclub.nu biedt momenteel deze service alleen 

voor voetbalverenigingen, maar ze zijn op ons verzoek aan het 

onderzoeken of ook korfbal kan worden geïntegreerd. 

 

  Werkgroep activiteiten 

  Mari (DAW), Hannie (DAW), Loes (EMOS), 

  Mirjam (EMOS), Mieke (EMOS), Dory (EMOS) 

De werkgroep activiteiten heeft zich gebogen over de verschillende activiteiten die op dit 
moment binnen DAW en EMOS aanwezig zijn. Vanuit de jeugd- en senioren activiteiten is een 
overzicht gemaakt welke activiteiten samengevoegd kunnen worden en welke apart blijven. 
Ook is een overzicht gemaakt van de geld-genererende activiteiten en opnieuw een verdeling 
gemaakt welke leden deze activiteiten gaan uitvoeren.  
 
Zoals wellicht bij iedereen bekend is de extra Algemene Ledenvergadering (ALV), die gepland 
stond voor maandag 19 juni uitgesteld. In deze ALV zou de fusie tussen voetbalvereniging DAW 
en korfbalvereniging EMOS bekrachtigd worden met het voorleggen van de statuten  aan de le-
den en het passeren van de akte. Hiermee zou de fusie ook juridisch een feit zijn. 

  

Tot slot.. 
De reden van uitstel zijn enkele vertragingen die opgetreden zijn in het traject met de gemeente 
Landerd waardoor DAW en EMOS niet de garantie hebben dat aan de gestelde voorwaarden voor 
de fusie wordt voldaan. Zonder deze garantie kan de fusie niet afgerond worden. Op dit moment 
wordt door de gemeentelijke organisatie, met ondersteuning van DAW en EMOS, hard gewerkt 
om de vertragingen in  te lopen en op korte termijn een voorstel aan het College van B & W voor 
te leggen. 
 
Wij hopen en verwachten dat wij vòòr de vakantie duidelijkheid van de gemeente krijgen zodat 
het fusieproces geen verdere vertraging oploopt en wij met ingang van seizoen 2017 – 2018 als 
nieuwe vereniging DAW Schaijk aan de voetbal- en korfbalcompetitie deel kunnen nemen. 

De extra ALV is nu gepland op maandag 
11 september 2017 en naast de juridische 
afronding van de fusie tussen DAW en EMOS 
zal die avond ook de nieuwe bestuurlijke 
organisatie, de kledinglijn en het nieuwe logo 
gepresenteerd worden. Hiernaast kort de 
onderwerpen voor de ALV van maandag 11 
september 2017. 

Onderwerpen ALV 
maandag 11 september 2017 

Inrichting nieuw bestuur 
 
Vaststelling nieuwe 
verenigingsstatuten 
 
Presentatie nieuwe 
kledinglijn/tenues 
 
Presentatie nieuw logo 
 
Uiteenzetting nieuwe 
veldbezetting en 
nieuw kunstgrasveld 
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'Tot slot..' één alinea hoger plaatsen, dus boven de zin die start met: "Zoals wellicht bij iedereen bekend...". Hiermee staat alles wat betrekking heeft op de ALV en de gemeente onder het kopje 'Tot slot..'.
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Deze twee zaken omkeren, dus logo boven kledinglijn plaatsen.




