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  Arcen, 14 december 2020. 

 
 
Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 10 december 2020 
vergadering vindt online/digitaal plaats via Teams 
 
Notulist John Schinck 
Aangemeld: 49 leden (inclusief 5 van bestuur)  
Afgemeld: 2 leden 
 
 

1) Opening 

Alvorens de vergadering te openen geeft voorzitter Guus Muijres de aangesloten leden 
instructies voor deze online-vergadering. Ook wijst hij hen op het feit dat de vergadering 
opgenomen wordt. Deze opname wordt gebruikt om de notulen te maken. 
 
Guus heet alle aangemelde leden van harte welkom. Speciaal welkom voor de aangemelde 
ereleden. 
 
Als gevolg van de maatregelen vanwege Corona kan deze vergadering helaas alleen maar 
digitaal plaats vinden.  
 
Deze bijzondere ALV is ingelast omdat er tijdens de ALV van 26 november jl. te weinig leden 
aanwezig waren om te kunnen stemmen over het voorstel van het bestuur om te fuseren met 
AV Flash, Jong Arcen en TCA tot OMNI-vereniging Arcen. Tijdens de opening zijn er 33 
deelnemers in de vergadering. 49 leden hebben zich aangemeld en mogen stemmen. Guus 
toont een overzicht met aangemelde leden. 
 
De agenda voor deze vergadering: 
 20.00 u 1. Opening 
 20.05 u 2. Omni-vereniging Arcen 
    a) Toelichting op fusie 
    b) Beantwoorden ingediende vragen 
    c) Uitleg stemprocedure 
    d) Uitbrengen stemmen 
    e) Uitslag 
 21.00 u 3, Afsluiting 
  

2) OMNI-vereniging Arcen 

a) Toelichting op fusie: 
Guus geeft toelichting op de 5 punten van dit agendapunt. Hij neemt de leden aan hand van 
zijn presentatie mee door de toelichting op de fusie. Opnieuw benadrukt hij dat iedere 
verenging zijn eigen identiteit behoudt.  
Er zijn problemen met het geluid melden de deelnemers. Het wordt opgelost en de vergadering 
kan verder. 
De voordelen van de fusie worden kort benoemd. Ook de wijze waarop de OMNI-vereniging zal 
functioneren wordt beschreven. De organisatiestructuur wordt getoond: afdelingen met 
werkgroepen die stap voor stap aan de gang gaan. 
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Bestuur is voorstander van omni-verenging en wel hierom: de leefbaarheid van Arcen op peil 
houden door gezond verenigingsleven en ontlasting van de bestuurders van de verenigingen. 
 
b) Beantwoorden ingediende vragen: 
We gaan niet inhoudelijk in op de Q&A. Wel zijn er nog enkele vragen ingediend. Een daarvan 
is of we in kaart gebracht hebben wat de leden vinden van de overkoepelende commissies. 
Vooralsnog blijven de commissies, o.a. sponsor en activiteiten, van en voor de vereniging 
actief. Later zal er gesproken worden over samenwerken op dat gebied. We verwachten niet 
dat sponsoren zullen afhaken omdat we een omni-verenging worden. 
Andere vraag is: stel dat een vereniging later alsnog uit de omni-vereniging stapt wat gebeurt 
er dan met de goederen. Volgens de statuten neemt de uittredende vereniging de ingebrachte 
goederen weer mee. 
3e vraag: over huishoudelijk reglement. Als DEV hebben we geen huishoudelijk reglement. We 
gaan huishoudelijk reglement maken vanuit omni-vereniging. In huishoudelijk reglement 
worden afspraken vastgelegd. 
Vraag Bèr Geurts: is de professionele verenigingsondersteuning ook beschikbaar voor de 
afdelingen? Ja, geeft Guus aan. 
Vraag René Gooren: kan de Gemeente Venlo de afdeling DEV dwingen tot fusie met andere 
voetbalverenigingen? Nee, meldt Guus. We moeten er wel oog voor blijven houden afhankelijk 
van de omstandigheden. 
 
c) Uitleg stemprocedure: 
Guus legt uit wat de fusie inhoud, en de naam van de nieuwe vereniging zal OMNI-vereniging 
Arcen worden. We gaan over tot stemming. 
 
d) Uitbrengen stemmen: 
De stemtool ‘Survey Monkey’ wordt uitgelegd. We lasten korte pauze in om te stemmen. Er 
komt vraag. 
Leo van Dijck: ik heb al voor 20.00 uur gestemd. Kunnen jullie dit zien? Nog niet. Kunnen we 
zo meteen zien. Leo heeft voor zich zelf en met volmacht gestemd. 
Er volgt een korte pauze.  
Guus licht toe waarom we van Survey Monkey gebruik maken. 
We sluiten de stemming. 
 
e) Uitslag 
Dave is in afwachting van de uitslag. Die volgt van de beheerder van de stemtool. 
Er volgt een vraag: 
René Gooren: hoeveel leden moeten er voor stemmen om het voorstel aan te nemen? Guus: 
er moeten 2/3 deel van de leden voor stemmen bij deze vergadering. Bij de vorige vergadering 
van 26 november zouden 2/3 deel van de leden aanwezig moeten zijn en zou bij stemming 2/3 
deel voor moet stemmen voor aanname voorstel. Bij deze vergadering moet 2/3 deel van de 
aangemelde leden voor stemmen. In dit geval zijn er 33 stemmen nodig om het voorstel aan te 
nemen. 
Opnieuw een vraag: 
‘Blijft de vertrouwenscommissie gehandhaafd in dezelfde samenstelling als nu bij SVA?”Ja, die 
blijft in dezelfde samenstelling actief onder de omni-vereniging. 
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Voorlopige uitslag: 1 blanco-stem, 3 tegen-stemmen, de rest is voor! Alle stemmen zijn 
uitgebracht. Guus dankt alle leden voor vertrouwen. Vanavond is historie geschreven. Veel 
werk verzet vanaf 2003. Start van nieuwe fase. Er volgt nieuwe vraag: “hoe is bij de andere 
verenigingen gestemd? Dit wordt door Stefan Hermans via de chat beantwoord: ‘ook bij de 
andere verenigingen is voor de fusie gestemd’. 
 
Na de vergadering is de uitslag geanalyseerd aan hand van de uitgebrachte stemmen en de 
aangemelde leden die mochten stemmen. Er hadden zich 49 leden aangemeld om te 
stemmen. Er zijn 46 geldige stemmen uitgebracht: 1 blanco-stem, 2 tegen-stemmen en 43 
leden hebben voor gestemd. 
 

3) Afsluiting 
Guus sluit af en meldt dat het nu aan de OMNI-vereniging is om de vereniging feitelijk op te 
richten.  
Hij richt zich tot de leden of ze nog iets willen zeggen. Er volgen felicitaties via de chat. 
Guus bedankt de bestuursleden van DEV en collega-verenigingen. Ook dank voor de nieuwe 
bestuursleden van de nieuwe OMNI-vereniging. Dank aan Sander Ketels voor zijn hulp bij de 
communicatie naar de leden via de site. Dank ook aan bestuur van SVA voor ondersteuning en 
hulp bij organisatie van deze vergadering. 
Guus hoopt dat we snel weer bij elkaar kunnen komen. Mocht dit niet kunnen dan weer online.  
Ook hoopt hij dat we snel weer mogen voetballen. 

 
Aldus opgemaakt te Arcen, 
 
Voorzitter DEV-Arcen     Secretaris DEV-Arcen 
Guus Muijres      John Schinck 

 

 
 


