
Utrecht en ‘t Gooi
naar 

Afdeling MIDDEN



Agenda

• Achtergrond en redenen
• Uitgangspunten van het fusieplan
• Aandachtsgebieden
• Thema: de gevolgen voor de competitie
• Tijdspad
• Plan van Aanpak (stappen)
• Beslissingen           ALV 



Achtergrond en redenen

• Beleid NTTB 2000 en verder
– organisatie, communicatie, topsport, financiën

• Aantal afdelingen wordt landelijk 
(verplicht) teruggebracht tot 8
– beter nu op eigen initiatief de fusie uitvoeren

• Schaalvergroting leidt tot betere 
taakuitvoering Afdeling Midden



Uitgangspunten fusieplan (1/2)

• De twee afdelingen samensmelten tot 1 
nieuwe afdeling

• Geen vernieuwingen tijdens de fusie 
doorvoeren

• Organisatiestructuur moet basis zijn voor 
‘een stap vooruit’ en ruimte bieden om 
zaken die nu niet opgepakt worden later uit 
te voeren.



•Uitgangspunten fusieplan (2/2)

• Fusie moet gedragen worden door beide 
afdelingsbesturen en leden van beide 
afdelingen

• Streefdatum afronding fusieproces: 1 
januari 2001



Plan van Aanpak (stappen)

• Projectteam samengesteld uit leden Utrecht 
en ‘t Gooi 

• Voorbereiding fusieproces door het 
projectteam

• Goedkeuring plan van aanpak door beide 
afdelingsbesturen en ledenvergaderingen

• Realisatie fusieproces



Aandachtsgebieden

• Competities senioren en jeugd
• Toernooien senioren en jeugd
• Jeugdactiviteiten en technische zaken
• Organisatie & financiën
• Ledenadministratie / secretariaat
• Communicatie



Thema: de gevolgen voor de 
competitie

• Hoofdlijnen opzet 
• Toekomst 4e divisie
• Reisafstanden ⇒



Tijdspad (1/2)

• December 1999: accorderen plan van 
aanpak door afdelingsbesturen

• December 1999/ januari 2000: accorderen 
plan van aanpak door ALV Utrecht en leden 
‘t Gooi.

• Januari - maart 2000: maken fusieplan



•Tijdspad (1/2)

• April 2000: goedkeuring fusieplan 
afdelingsbesturen

• Mei 2000: definitieve goedkeuring door 
ALV Utrecht en ‘t Gooi

• Mei 2000 - december 2000: concrete 
realisatie van de fusie



•Beslissingen ALV

• Principe-akkoord met plan om te fuseren
• Mandaat geven aan het afdelingbestuur om 

de fusie te realiseren
• Suggesties tot uiterlijk 31 januari 2000 

toezenden aan het afdelingsbestuur
• Medio mei 2000 definitieve besluitvorming


	Utrecht en ‘t Gooi�naar �Afdeling MIDDEN
	Agenda
	Achtergrond en redenen
	Uitgangspunten fusieplan (1/2)
	Uitgangspunten fusieplan (2/2)
	Plan van Aanpak (stappen)
	Aandachtsgebieden
	Thema: de gevolgen voor de competitie
	Tijdspad (1/2)
	Tijdspad (1/2)
	Beslissingen ALV

