
Presentatie Onderzoekscommissie

Onze Toekomst van de Voetbalsport in Dalfsen
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Opdracht bestuur ASC en SVD

Ledenvergaderingen ASC 2021 en SVD 2022

Vraag van leden aan bestuur: hoe nu verder na FC Dalfsen?

Instellen Onderzoekscommissie: Gert, Jurgen, Hans-Peter en Peter

Onderzoek de meest robuuste en toekomstbestendige opzet van de 

voetbalsport in het dorp Dalfsen waarbij de doelstellingen van de huidige 

voetbalverenigingen ASC ’62 en SV Dalfsen, alsmede de doelstelling van de 

jeugdcombinatie FC Dalfsen het beste tot zijn recht komen.

Presentatie resultaten onderzoek in eerstvolgende ledenvergaderingen van 

beide verenigingen + vaststelling eventuele vervolgstappen
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Het hoofd of het hart ?
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Werkwijze onderzoekscommissie, aanpak

Opdracht aanvaard: wat is het beste voor de toekomst van de 

voetbalsport in Dalfsen, waarbij een fusie een mogelijke uitkomst is

Actieplan:

- bepalen belanghebbenden, stakeholders

- informatie ophalen, gesprekken voeren, luisteren

- draagvlak peilen, risico’s ontdekken d.m.v. enquête en gesprekken

- tijdspanne van plm. 3 maanden is niet lang, maar voldoende; keuzes
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Benoemen stakeholders

Leden, jeugdleden, ouders

FC Dalfsen

Commissies, vrijwilligers

Penningmeesters

KNVB

Gemeente

Sponsoren
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Gesprekken

Penningmeesters: 

- financiële overzichten naast elkaar

- geringe verschillen

- geen echte risico’s als financiën worden samengevoegd

- financieel gezond

KNVB:

- lichte groei te verwachten in sporters 

- grote verschuiving van zondag naar zaterdag

- voetbalpiramide: gemengde competities, principiële speeldag

- ervaringen Ommen, Dedemsvaart, Hellendoorn, Slagharen/Lutten, Beilen
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Gesprekken

Gemeente

- onderzoek naar toekomst is krachtig

- Dalfsen staat bekend om gemeenschapszin

- perspectief voor jeugd zou leidend moeten zijn

- gemeente heeft belang bij gezonde, bewegende, inwoners; jeugd 

stimuleren om zo lang mogelijk te blijven sporten, daarom lage 

contributie (wens)

- gemeente Dalfsen is geen krimpgemeente, zelfs lichte groei

- schaarste vrijwilligers

- in gesprek blijven bij fusietraject
7



Gesprekken

Bestuur FC Dalfsen

- sterk gevoel gezamenlijke jeugd

- stap naar senioren ingewikkeld

- afspraken clubgebouw op zaterdag

- problemen met bemensing 3 besturen

- periodieke bijstelling financiële verdeelsleutel wordt lastiger

- naamsverwarring bij mensen die verenigingen niet kennen

- meer aanwas bij SVD dan bij ASC

- kansen toename kwaliteit bij doorstroming sterkste jeugd
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Gesprekken

Jeugdteams O19 en O17

- Merendeel positief over mogelijke fusie, logisch

- Prestatiedag: meningen verdeeld; merendeel: zaterdag ligt voor de hand

- Zondagvoetbal moet mogelijk blijven

Lagere senioren

- Grote saamhorigheid

- ASC heeft behoefte aan overleg en afspraken zodat iedere speler in elk 

team inzetbaar is en zich daar ‘thuis’ voelt

- SVD wil zondagvoetbal behouden + aandacht voor clubcultuur
9



Gesprekken

Selectie ASC (H1 + 2 en V1)

- fusie begrijpelijk en ‘logisch’

- kwaliteit zal omhoog gaan voor iedere selectiespeler

- zondag zal voor individuele spelers dilemma worden

- mogelijk meer vrouwen vanuit SVD

Selectie SVD (H1 + 2)

- liefst op hoog niveau blijven voetballen

- positief tegenover fusie

- helft voorkeur voor zondag, helft voor zaterdag 10



Gesprekken

Beheer kantine en accommodatie, maandagochtendploeg, activiteiten

- grote betrokkenheid klussen in clubgebouw en daarbuiten

- geen langlopende contracten of verplichtingen

- zorg bij ASC om evenredige bemensing, zowel bar als onderhoud

- activiteiten bevorderen binding, saamhorigheid en clubgevoel

Informeel gesproken met veel leden, ouders, “kopstukken”; 

resultaten verwerkt in enquête
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Resultaten enquêtes

1. Jeugdspelers (hebben geen stemrecht)

2. Ouders van jeugdspelers (vaak niet lid, wel betrokken)

3. Sponsoren (belangrijk voor financiële ondersteuning)

4. Leden

7 potentiële profvoetballers met deze uitgesproken ambitie: 

MO11-2, JO13-1, JO11-1, JO11-2, JO10-1, JO9-1 en JO8-6
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Resultaten enquête jeugdleden
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Resultaten enquête jeugdleden
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Resultaten enquête ouders jeugdleden
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Resultaten enquête sponsoren
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Resultaten enquête sponsoren
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Resultaten enquête leden

Leden ASC: 900 SVD: 550

Jeugdleden ASC: 350 SVD: 250

Opkomst: 373 leden ASC: 49% SVD: 44%

(oud) voetballers: 90%

+ leiders, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, scheidsrechters
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Resultaten enquête leden
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ASC: 88% SVD: 87% lid van beide (geweest): 83%
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Resultaten enquête leden, risico’s

RISICO’S % ASC SVD

Verschil in cultuur 43 38 56

Prestatievoetbal op zondag 28 31 20

Ongelijkheid ASC - SVD 19 24 13

Combinatie 15 16 13

Geen risico’s, breekpunten 33 34 29
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Resultaten enquête leden, wat willen we houden?

BEHOUDEN % ASC SVD

Prestatievoetbal zaterdag 59 76 21

Prestatievoetbal zondag 28 17 54

Prestatievoetbal zat + zon 16 16 15

Sportief + voetbaltechn. beleid 49 47 44

Financieel beleid 28 32 18

Omkijken en aanspreken 70 76 54

Eigen clubgebouw 17 16 23

Eigen clubkleuren 22 23 24 25



Komen hoofd en hart bij elkaar ?

60 jaar lid: “mijn gevoel zegt nu nog nee, maar mijn verstand zegt ja tegen de fusie”
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De toekomst, leden
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Resultaten kijken naar de toekomst - leden

% Totaal ASC SVD

zsm samen 48 50 37

op termijn samen 26 28 22

anders samen 1 2 4

Totaal samen 75 79 64

Niet samen 23 19 36

Geen idee 2 2
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Resultaten kijken naar de toekomst - allen

% leden jeugd ouders sponsoren selecties 60+

snel samen 48 68 67 55 65

op termijn samen 27 15 20 37,5 13

samen 75 49 83 87 92,5 78

niet samen 23 28 11 2 7,5 21

geen idee 2 23 6 11 2
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Opmerkingen, wensen, adviezen, tips

Jeugd

- watertassen, korte mouwen, indeling teams, 1 clubgebouw

Ouders

- jeugd weet niet beter, aandacht lagere teams, 1 clubgebouw

Sponsoren

- 1 aanspreekpunt, schaalvoordelen (kosten, vrijwilligers)
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Opmerkingen, wensen, adviezen, tips

Leden

- voordelen fusie (kosten, vrijwilligers)

- jeugd geeft goede voorbeeld

- 1 clubgebouw (nabij hoofdveld, boven kleedkamers?)

- recreatief voetbal op zaterdag en zondag

- naam FC Dalfsen? groen/zwarte kleuren; iets van eigen club?

- cultuur, mentaliteit, bereidheid bijdrage vrijwilligerswerk

- voordelen goed uitleggen

- goede communicatie, leden blijven betrekken
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Overeenkomsten en verschillen ASC - SVD

Doelstelling, statuten

Beleidsplannen

Gedragsregels

Vrijwilligersbeleid - bemensing kantine

Activiteitencommissie

Ledenaantallen, jeugd ASC vanaf 2021 ⬇, senioren SVD ⬆

Onderhoud, maandagochtendploeg

Financiën
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Mogelijke risico’s

Wat ligt gevoelig? Wat hebben we nog niet genoemd? 

- (principieel) zaterdagvoetbal, met recreatievoetbal zat. / zon.

- afscheid prestatievoetbal op zondag

- cultuurverschil, mentaliteit

- afspraken, aanspreken, handhaven

- alcoholbeleid: -18, bier (en blikjes) langs het veld

- clubgebouw ⬌ kantine

- streng ⬌ los

- …

- …
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ASC en SVD: méér dan een voetbalvereniging !
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Bevindingen en conclusies

3 scenario’s

- fusie op korte termijn, op zijn vroegst seizoen 2024 - 2025

- fusie op termijn, iets meer tijd voor onderzoek naar potentiële 

knelpunten; wel einddatum bepalen

- voetballen op zaterdag bij ASC en zondag bij SVD, jeugd als FC Dalfsen

Grote meerderheid is voor een fusie: bewust, logisch, onvermijdelijk

= DRAAGVLAK
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Conclusie en advies

Ruim voldoende rationele argumenten én draagvlak voor fusie en 
gezamenlijke voetbaltoekomst in Dalfsen (hoofd)

Weerstand bij jong en oud gebaseerd op gevoel, emotie, historie (hart)

Leden vragen om in te stemmen met:

- Vervolgstappen zetten naar een fusie (fusieplan maken)
- Als bestuur tijdpad bepalen (en met leden afstemmen)
- Niet overhaast, maar wel tempo; einddatum bepalen
- In deze fase ruim aandacht voor knelpunten en risico’s
- Leden en andere stakeholders meenemen door goede, periodieke 

communicatie
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Het hoofd én het hart !

ONZE toekomst

Het is nu aan de leden van ASC’62 en SV Dalfsen
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