
         

 

Geleen, d.d. / / / 

Onderwerp:  

Fusie RKFC Lindenheuvel - VV Heidebloem 

Dit document omschrijft de onderwerpen die betrekking hebben op een mogelijke fusie tussen RKFC 

Lindenheuvel en VV Heidebloem, waarover op hoofdlijnen consensus is bereikt tijdens een drietal 

gevoerde gesprekken en onderlinge contacten tussen: 

 

RKFC Lindenheuvel: 

Frank Rovers, voorzitter 

Wim Moelands, vice voorzitter 

 

VV Heidebloem: 

Marcel Huijveneers, voorzitter 

Harry Bovy, secretaris 

 

Onderwerpen waarover en op welke wijze consensus werd bereikt: 

 

1. Het tijdpad waarbinnen de geplande fusie tussen RKFC Lindenheuvel en VV Heidebloem zou 

moeten plaatsvinden is voorzien vanaf zomer 2014 tot 1 april 2015, waarbij de respectievelijke 

onderwerpen betrekking hebbende op de voorgenomen fusie in concept klaar dienen te zijn in de 

winterstop 2014/2015, waarna in het voorjaar 2015 een bijzondere en gezamenlijke 

ledenvergadering wordt belegd en de nieuw op te maken statuten voor 1 april 2015 opgemaakt en 

overlegd dienen te zijn aan de KNVB in verband de klasse-indeling. Het is de wens dat de nieuwe 

fusieclub zijn intrede in de competitie zal doen in het seizoen 2015/2016. 

 

2. VV Heidebloem zal haar sportcomplex verlaten en zijn intrek nemen op het sportcomplex van RKFC 

Lindenheuvel aan de Rozenlaan te Geleen. 

 

3. De huidige werkwijze van RKFC Lindenheuvel is om met zoveel mogelijk spelers uit de eigen 

opleiding en met wijkbinding op een zo hoog mogelijk sportief niveau te voetballen. 

Heidebloem zal deze werkwijze respecteren en opvolgen.  

Er dient nog een verdiepingsslag plaats te vinden m.b.t. het sportieve KNVB niveau waar de nieuwe 

fusieclub op instroomt. 

 



4. V.w.b. de jeugd wordt gestreefd naar een sportieve ondersteuning vanaf de D elftallen en hoger 

(C-B-A) welke ondersteuning zoveel als mogelijk gekwalificeerd en gecertificeerd is teneinde de jeugd 

als basis te kunnen inzetten voor de verdere doorstroming naar de seniorenelftallen. 

5. Als nieuwe naam van de fusieclub wordt voorgesteld: 

RKFC Lindenheuvel HC hetgeen staat voor Rooms Katholieke Fusie Club Lindenheuvel Heidebloem 

Combinatie. 

 6. Er wordt een nieuw logo ontworpen alsmede een nieuw clubtenue waarin op evenredige wijze de 

clubkleuren blauw, groen en gezamenlijk wit dienen terug te komen. 

 

7. Het nieuwe clubtenue zal vanaf de oprichting van de fusieclub door het eerste elftal worden 

gedragen. De overige teams zullen dit ook gaan invoeren nadat het huidige tenue aan vervanging toe 

is, c.q. een periode van 3 jaar verstreken is c.q. het contract met de shirtsponsor afloopt, tenzij de 

K.N.V.B./ anders bepaald 

8. Vanaf de oprichtingsdatum zal VV Heidebloem de functie van voorzitter bekleden voor de duur 

van 1 jaar, e.e.a. ter bewaking van de fusie. Daarnaast zal de voorzitter van VV Heidebloem alle 

voetbaltechnische aspecten voor zijn rekening nemen van de nieuwe fusieclub. 

De huidige voorzitter van RKFC Lindenheuvel zal in deze periode de functie van vice-voorzitter 

bekleden en de operationele en financiële zaken voor zijn rekening nemen.  

Na de periode van 1 jaar zal RKFC Lindenheuvel de functie van voorzitter bekleden en zal VV 

Heidebloem de functie van vice-voorzitter voor haar rekening nemen. Na deze periode zal de 

uiteindelijke voorzitter gekozen worden op een nog nader vast te stellen wijze vastgelegd in de 

nieuw op te maken statuten. 

 

Naar wens, behoefte en mogelijkheden worden de overige bestuursfuncties en taken worden zoveel 

als mogelijk gekoppeld gedurende de periode van een jaar vanaf de start van de fusieclub. Na een 

periode van een jaar zal het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) worden samengesteld en binnen de 

nieuwe fusieclub eindverantwoordelijk zijn voor wat betreft de te nemen beslissingen hetgeen ook 

statutair zal worden vastgelegd. 

9. Om de samensmelting van RKFC Lindenheuvel en VV Heidebloem  ook daadwerkelijk een fusie te 

laten zijn wordt een ondergrens gesteld aan het aantal leden (actief en inactief) dat van VV 

Heidebloem overstapt naar de nieuwe fusievereniging. Deze ondergrens is vastgesteld op 40 leden of 

meer. Voor 1 maart dient dit minimum aantal overschrijvende leden gerealiseerd te zijn omdat de 

nieuw op te maken statuten uiterlijk per 1 april bij de K.N.V.B. gedeponeerd dienen te zijn. Wordt dit 

aantal niet gehaald behouden beide verenigingen afzonderlijk het recht de fusie eenzijdig af te 

blazen. 

10. Afgesproken is dat RKFC Lindenheuvel en VV Heidebloem vrij van schulden zijn op het moment 

dat de fusie geoperationaliseerd wordt. In nader overleg zullen beiden verenigingen een nog nader 

vast te stellen startkapitaal gelijkwaardig en gezamenlijk storten op een nog nader in te richten wijze. 

11. Zowel RKFC Lindenheuvel als VV Heidebloem hebben hun fusieplannen voorgelegd aan de leden 

middels een algemene ledenvergadering welke uitkomsten geen belemmering vormden de 

fusiebesprekingen verder uit te voeren. 



12.RKFC Lindenheuvel en VV Heidebloem zullen vanaf oktober 2014 verdiepingen gaan uitvoeren, 

mogelijk met gebruikmaking van nog te vormen commissies, op de onderwerpen, 

Aanpassing/opmaak statuten, Vorming Bestuur, Financiën, Materiële Zaken, Voetbaltechnische 

Zaken inclusief Jeugd, Wedstrijdsecretariaat, PR zaken, Activiteitencommissie, Beheer en uitvoering 

bar en keuken, Websitebeheer.  

 

13. Met de gemeente Sittard-Geleen zullen gesprekken worden gevoerd m.b.t. ondersteuning 

fusieproces. Wim Moelands en Marcel Huijveneers en mogelijk andere bestuursleden van beide RKFC 

Lindenheuvel en VV Heidebloem zullen de gemeente benaderen. 

 14. RKFC Lindenheuvel en VV Heidebloem spreken af in gezamenlijkheid en eensluidend de verdere 

fusie-vorderingen en ontwikkelingen te zullen communiceren naar hun leden middels de 

respectievelijke websites of anderszins.  

Ook zullen zij in gezamenlijkheid in contact treden met de Pers, op een nader overeen te komen en 

geschikt tijdstip, waarbij melding gedaan wordt van de fusie op een wijze die recht doet aan de 

fusiebesprekingen en ontwikkelingen op dat moment. 

 

 


