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Fusie Alkense voetbalclubs 
Voetbal brengt mensen samen, voetbal verbindt. 
 
Beste voorzitters, 
 
Als Groen Alken zijn wij blij met de moedige beslissing om over te gaan tot één 

Alkense fusieclub. We zijn er van overtuigd dat dit een logische stap is en een 
heel belangrijke bijdrage zal zijn tot de verdere sportieve ontwikkeling van onze 

Alkense jeugd en het voetbal in onze gemeente.  
 
De fusie draagt heel wat potentieel om de nieuwe club te laten uitgroeien tot een 

stevige club waarbij jeugdspelers & ouders, supporters & eerste ploeg met veel 
enthousiasme komen trainen, voetballen en supporteren.  

 
Een van de grote opportuniteiten van deze fusie is het vergroten van de 
betrokkenheid van jeugdspelers en ouders. Zonder aan de autonomie van jullie 

club te willen we raken, willen we vanuit Groen Alken graag een constructief 
voorstel overmaken om zoveel mogelijk Alkenaren, jeugdspelers en hun ouders 

te betrekken bij de uitbouw van jullie nieuwe club.    
 
Het voorstel van Groen Alken houdt in om een stevige betrokkenheid van 

(jeugd)spelers uit te bouwen door hen te laten participeren in de nieuwe 
VZW.   

 
De fusieclub moet in de eerste plaats een sterke lokale jeugdclub worden waar 
de Alkense jeugd alle kansen krijgt. We geloven dat de nieuwe bestuurders van 

de fusieclub er alles aan zullen doen om deze doelstelling door middel van 
fondsenwerving, participatie en sportiviteit tot een goed einde te brengen.  

 
De opmaak van nieuwe statuten voor de fusieclub biedt een unieke gelegenheid 
om doormiddel van participatie van iedere speler de uitbouw van een sterke 

lokale jeugdclub stevig te verankeren. Door iedere speler van de club lid te 
maken van de nieuwe VZW wordt niet alleen de transparantie verhoogd, maar 

creëer je ook een grotere betrokkenheid van spelers en ouders bij de nieuwe 
club.  
 

Groen Alken wil dan ook geheel vrijblijvend, en met veel respect voor jullie 
autonomie een volgende suggestie voorstellen om de participatie van de spelers 

van de nieuwe sportclub op te nemen in de statuten.  
 

1) De vereniging bestaat uit minimum 5 leden. Er wordt geen maximum bepaald. 
Iedere persoon of speler die volgens de reglementering van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond aan de vzw < nieuwe naam Alkense fusieclub> zijn 

toegewezen is automatisch lid van de <nieuwe naam Alkense fusieclub>. 
 

2 Natuurlijke of rechtspersonen die niet volgens de reglementering van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond aan de vzw < nieuwe naam Alkense 



fusieclub> zijn toegewezen, kunnen door de Algemene vergadering worden 

aanvaard als lid omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft. 
 

3) Ieder lid heeft één stem in de algemeen vergadering. Minderjarige leden zijn 
in beginsel handelsonbekwaam, maar zij moeten zich laten bijstaan door of 
volmacht geven aan de wettelijke vertegenwoordiger. 

 
4) Ieder lid van de algemene vergadering kan zich door een ander lid van deze 

vergadering laten vertegenwoordigen. Voor de minderjarige leden kan de 
wettelijke vertegenwoordiger de volmacht ook doorgeven aan een ander 
meerderjarig lid van deze vergadering. 

 
4)De algemene vergadering beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden. 

Alleen zij is bevoegd om de statuten te wijzigen, bestuurders te benoemen en af 
te zetten, begrotingen en rekeningen goed te keuren en de vereniging te 
ontbinden. 

 
5) Elk jaar wordt minstens één algemene vergadering samen geroepen. De raad 

van bestuur of minstens één vijfde van de leden kan op elk ogenblik een 
bijzondere algemene vergadering samenroepen. 

 
Met het draagvlak dat zo gecreëerd wordt, maken we van het jeugdvoetbal de 
grootste sportcommunity van Alken. We verhogen de betrokkenheid van ouders 

en spelers om van dit project een groot succes te maken. 
 

Groen Alken wil deze fusie alle kansen geven en vertrouwen verder op de 
wijsheid van de voorzitters om tot een breed gedragen sportief project te komen. 
Wij zijn steeds bereid om deze suggesties graag persoonlijk te komen toelichten 

indien u hiervoor interesse heeft.  
 

We wensen jullie verder heel veel succes met de uitbouw van de club. 
 
met sportieve & vriendelijke groeten, 
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