
	   	   	   	   	  

Inmiddels	  kijken	  wij	  als	  besturen	  terug	  op	  twee	  goed	  bezochte	  bijeenkomsten	  over	  de	  fusieplannen.	  

Bijgevoegd	  treffen	  jullie	  de	  presentatie	  aan	  die	  gehouden	  is.	  Hierin	  kun	  je	  nogmaals	  lezen	  dat	  wij	  als	  
besturen	  van	  mening	  zijn	  dat	  een	  samenvoeging	  van	  twee	  sterke	  verenigingen	  leidt	  tot	  een	  
acceleratie	  van	  het	  niveau	  van	  spelen	  en	  veel	  toevoegt	  aan	  het	  speelplezier	  van	  alle	  leden.	  	  	  

De	  achtergrond	  van	  het	  fusieplan	  

Sinds	  2008	  is	  er	  tussen	  beide	  verenigingen	  intensief	  contact.	  Dat	  heeft	  geleid	  tot	  een	  gezamenlijke	  
combinatiefunctionaris	  voor	  de	  jeugdopleiding	  (Ron	  Janshen)	  en	  een	  eigen	  regionale	  talententraining	  
die	  ook	  voor	  andere	  clubs	  openstaat.	  	  

Ook	  in	  de	  breedtesport	  is	  er	  regelmatig	  overleg	  tussen	  de	  beide	  technische	  commissies	  voor	  een	  
gebalanceerde	  invulling	  van	  de	  teams.	  Dat	  geldt	  sinds	  kort	  ook	  voor	  de	  hogere	  teams	  die	  uitkomen	  in	  
de	  nationale	  competitie.	  

Verouderde	  en/of	  te	  krappe	  accommodaties	  

Na	  het	  afblazen	  van	  het	  TIP	  (de	  topsporthal	  bij	  stadion	  De	  Goffert,	  waarin	  VoCASA	  en	  van	  de	  vijf	  
sportpartners	  was)	  hebben	  de	  gemeente	  en	  VoCASA	  mogelijke	  andere	  accommodaties	  besproken,	  
bijvoorbeeld	  de	  aanbouw	  van	  een	  topsporthal	  naast	  de	  bestaande	  VoCASA-‐hal,	  maar	  geen	  van	  de	  

plannen	  voldeed.	  Net	  zoals	  voor	  de	  club	  uit	  Neerbosch-‐Oost	  geldt	  voor	  Pegasus	  dat	  zij	  uit	  haar	  
voegen	  is	  gegroeid	  in	  de	  Ark	  van	  Oost.	  Beide	  clubs	  klopten	  tot	  voor	  kort	  afzonderlijk	  aan	  bij	  de	  
gemeente	  om	  hun	  accommodatievraagstuk	  op	  te	  lossen.	  

Op	  zoek	  naar	  een	  antwoord	  op	  alle	  vragen	  voor	  een	  gezonde	  toekomst	  van	  hun	  vereniging	  kwamen	  
de	  beide	  besturen	  in	  een	  gezamenlijk	  overleg	  in	  april	  jongstleden	  tot	  het	  idee	  dat	  in	  hun	  ogen	  een	  
fusie	  de	  beste	  optie	  is	  voor	  een	  gezonde	  toekomst	  van	  het	  volleybal	  in	  Nijmegen.	  	  

Vragen	  van	  de	  leden	  

Na	  deze	  toelichting	  werd	  iedereen	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  vragen	  te	  stellen	  of	  opmerkingen	  te	  
plaatsen.	  Als	  belangrijkste	  vragen	  hebben	  we	  er	  drie	  genoteerd	  waar	  we	  nu	  alvast	  op	  willen	  
reageren.	  	  

Er	  werden	  vooral	  vragen	  gesteld	  over	  de	  accommodaties	  (Ark	  van	  Oost,	  VoCASA-‐hal	  en	  de	  nieuwe	  

sporthal	  De	  Citadel	  nabij	  het	  NS-‐station	  in	  Lent).	  We	  hebben	  bij	  de	  gemeente	  aangegeven	  dat	  we	  als	  
voorwaarden	  voor	  de	  fusie	  de	  Ark	  van	  Oost	  geheel	  ter	  beschikking	  willen	  hebben.	  We	  kunnen	  
daarmee	  meer	  trainingsuren	  aan	  de	  leden	  	  garanderen.	  	  Verder	  zal	  de	  VoCASA-‐hal	  gebruikt	  blijven	  

worden	  en	  willen	  we	  gedeeltelijk	  beslag	  leggen	  op	  de	  hal	  in	  Lent.	  Deze	  De	  Citadel	  krijgt	  overigens	  
drie	  velden	  en	  een	  center	  court.	  	  



De	  aanpassingen	  aan	  de	  Ark	  van	  Oost	  die	  we	  gevraagd	  hebben	  om	  zodoende	  een	  toplocatie	  ter	  

beschikking	  te	  hebben,	  kunnen	  in	  2012	  en	  2013	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  al	  gerealiseerd	  worden.	  	  

Bij	  de	  teamindeling	  en	  trainingstoewijzing	  van	  de	  hallen,	  kunnen	  we	  zoveel	  mogelijk	  (zoals	  ieder	  jaar)	  
rekening	  houden	  met	  de	  wensen	  van	  de	  leden.	  Zodra	  bekend	  is	  over	  welke	  trainingslocaties	  wij	  
beschikken,	  zullen	  we	  een	  concrete	  planning	  maken	  en	  die	  met	  jullie	  delen.	  	  

Voor	  wat	  betreft	  de	  toekomstige	  organisatie	  en	  cultuur	  kunnen	  we	  melden	  dat	  we	  met	  een	  

werkgroep	  de	  organisatiestructuur	  (inclusief	  eventuele	  inzet	  van	  semiprofessionele	  medewerkers)	  en	  
cultuur	  zullen	  uitwerken.	  Het	  ligt	  in	  de	  bedoeling	  die	  werkgroep	  te	  vragen	  acties	  uit	  te	  werken	  die	  de	  
groei	  naar	  een	  ´vernieuwde´	  volleybalcultuur	  in	  Nijmegen	  kan	  versnellen	  zodat	  we	  elkaar	  blijven	  

kennen	  en	  weten	  te	  vinden.	  Ook	  zal	  deze	  werkgroep	  voorstellen	  doen	  voor	  de	  organisatie	  van	  
bestuur,	  commissies	  en	  andere	  vrijwilligersgroepen	  die	  noodzakelijk	  zijn	  om	  een	  dergelijke	  
vereniging	  te	  runnen.	  	  

Komende	  week	  zullen	  we	  jullie	  via	  de	  site	  en	  per	  mail	  nog	  nadere	  informatie	  geven.	  Tevens	  volgt	  de	  

uitnodiging	  voor	  de	  ALV	  op	  14	  juni.	  Voor	  vragen	  of	  opmerkingen	  weten	  jullie	  ons	  hopelijk	  nog	  steeds	  
te	  vinden.	  Dank	  jullie	  wel	  vast	  voor	  jullie	  (kritische)	  noten	  en	  het	  meedenken!	  

Besturen	  VoCASA	  en	  Pegasus	  

	  


