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FUSIEVOORSTEL GROL-GROLSE BOYS
Groenlo, september 2019
Onderwerp :
Uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering over samengaan
van s.v. Grol en s.v. Grolse Boys op
Maandag 23 september 2019 (Grolse Boys , Het Wilgenpark)
Aanvang vergaderingen : 20.00 uur
Maandag 7 oktober 2019 (Grol , Den Elshof)
Aanvang vergaderingen : 19.30 uur

Aan de ledenvergaderingen van de voetbalverenigingen Grol en Grolse Boys :
Wij stellen u voor de beide verenigingen samen te laten gaan in een nieuwe vereniging. Wij
lichten dit voorstel nader aan u toe.
Historie
Beide verenigingen hebben een rijke historie in het eveneens historische Groenlo. De plaats
Grolle kreeg stadsrechten in het jaar 1277. De sportvereniging Grol werd opgericht in 1918.
Aanvankelijk was het de bedoeling hiervan een vereniging met meerdere sporten te maken,
vandaar de term sportvereniging. Het is uiteindelijk bij voetbal gebleven. Hetzelfde geldt
voor de sportvereniging Grolse Boys die in 1948 werd opgericht. In Groenlo werden er voor
andere sporten afzonderlijke verenigingen opgericht. Alle verenigingen zijn gevestigd in de
gemeente Oost Gelre die in 2005 ontstond door een samengaan van de gemeenten
Lichtenvoorde en Groenlo.
Er is in de afgelopen 25 jaar twee keer eerder geprobeerd beide verenigingen te laten
samengaan. Dit is dus de derde keer in de historie van beide verenigingen.
Verkennend proces
Deze derde poging om tot een samengaan te komen is mede gebaseerd op de wens van de
K.N.V.B. en de gemeente Oost Gelre. Beide instanties hebben in 2017 aangegeven dat het
samengaan van beide verenigingen het voetbal in Groenlo kan versterken en ook een middel
is om de gevolgen van de bevolkingskrimp in de komende jaren enigszins te verlichten. Beide
voorzitters van de verenigingen hebben dit signaal gekregen.

Het proces is gestart in maart 2018 met een openbaar, informeel verzoek van de voorzitter
van de Grol aan de voorzitter van Grolse Boys om nog één keer te gaan praten over een
samengaan.
Enige vooraanstaande leden van Grol en Grolse Boys pakken dit verzoek op en stellen voor
aan beide besturen een gezamenlijke werkgroep te vormen om een fusie te verkennen.
Beide besturen stemmen daarmee in. De werkgroep start in mei 2018.
Parallel daaraan vraagt Grolse Boys om alvast nadere samenwerking bij het prestatief
zaterdagvoetbal. Het eerste team van Grolse Boys in de 4e klasse zaterdag in district KNVB
Oost heeft eigenlijk te weinig spelers en wil graag dat een aantal spelers van Grol in dit elftal
gaat spelen. De K.N.V.B. adviseert hiervoor de meeste flexibele vorm te kiezen namelijk een
Samenwerkende Senioren Afdeling (S.S.A.). Op die manier kunnen spelers uit de recreatieve
zaterdag-elftallen (één bij Grol en één bij Grolse Boys) en recreatieve zondag-elftallen bij de
Grol (zeven) tamelijk vrijelijk uitgewisseld worden. Maar de S.S.A. richt zich in eerste
instantie op het standaardteam van Grolse Boys. Uiteindelijk komen voor dit elftal vanuit de
Grol te weinig spelers beschikbaar. In november 2018 moet het bestuur van Grolse Boys de
beslissing nemen dit team uit de competitie terug te trekken. De K.N.V.B. reageert erg
teleurgesteld en is genoodzaakt formele boetes voor dit terugtrekken op te leggen. Beide
recreatieve elftallen gaan verder in de competitie 2018-2019 onder de S.S.A.
Met ingang van het seizoen 2018-2019 zijn alle spelende jeugdleden van Grolse Boys
overgedragen aan Grol. Ongeveer 50% van deze leden is bij Grol komen spelen.
In het seizoen 2019-2020 wordt de samenwerking in het seniorenvoetbal voortgezet, in
afwachting van de besluitvorming over het samengaan van beide verenigingen. Het juridisch
en organisatorisch samengaan zal daarna nog enige tijd kosten waardoor de verwachting is
dat de betrokken teams de competitie gewoon gaan uitspelen in de samenstelling zoals aan
het begin van het seizoen.
Draagvlak
Intussen is de werkgroep voortvarend aan de slag gegaan met haar opdracht. Zeer veel tijd
wordt gestoken in het kweken van draagvlak. Talloze gesprekken worden gevoerd met leden
in beide verenigingen. Met leden die zich opgegeven hadden voor zo’n gesprek maar ook
met mensen uit de besturen, de commissies en andere organen binnen de verenigingen.
Op beide ledenvergaderingen wordt in oktober 2018 een tussenbalans opgemaakt. Hier is
veel waardering voor de activiteiten van de werkgroep. Tegelijkertijd blijkt dat een paar
“pijnpunten” extra aandacht vragen. En men wil dat het overleg met de gemeente een
officieel karakter krijgt om te weten te komen wat de gemeente een samengaan waard is.
De gezamenlijke werkgroep besluit tot het houden van een ledenbijeenkomst bij beide
verenigingen in november 2018. De werkgroep wil aangeven hoever het verkenningsproces
is gevorderd. Deze ledenbijeenkomsten zijn voor de werkgroep aanleiding om het proces te
vervolgen.

De werkgroep houdt in januari 2019 een uitgebreide enquête onder de leden van beide
verenigingen. De respons op die enquêtes is met 40% hoog en biedt daarmee een
betrouwbare basis voor de inhoud van een mogelijk voorstel tot het samengaan van beide
verenigingen. De werkgroep presenteert de uitkomsten van de enquêtes op de beide
websites in maart 2019.
Bestuurlijk proces
Met het publiceren van de uitkomsten draagt de werkgroep haar activiteiten over aan beide
besturen. Het wel of niet opstellen van een voorstel aan de ledenvergadering is een
bestuurlijke taak. Beide voorzitters beleggen een gezamenlijke bestuursvergadering om de
uitkomsten van de enquêtes te bespreken. Er wordt geconstateerd dat men het over een
groot aantal punten eens kan worden, maar dat er enkele, belangrijke punten zijn die verder
overleg en verdere afstemming met de leden vergen. Het gaat dan met name om het
wedstrijdtenue en de naamgeving van de nieuwe vereniging.
Overeenstemming met gemeente
In april 2019 bereiken beide voorzitters overeenstemming met het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Oost Gelre. De gemeente is bereid het complex Het
Wilgenpark van Grolse Boys over te nemen als de nieuwe vereniging tot stand komt en dan
op sportpark Den Elshof gaat spelen.
De gemeente Oost Gelre is bereid € 170.000,- k.k. te betalen voor het complex. Waarbij de
gemeente nadrukkelijk heeft aangegeven dat zij woningbouw op deze locatie uitsluit.
Daarnaast biedt de gemeente € 150.000,- aan als eenmalige afkoop van 10 jaar subsidie
complex-onderhoud. Deze subsidie heeft betrekking op Het Wilgenpark. De gemeente wil
deze subsidie niet aan de Grol overdragen. Met de komst van de spelers van Grolse Boys
voldoet sportpark Den Elshof nog steeds aan de normen van de K.N.V.B. Met andere
woorden, de Grol heeft geen extra kleedkamers en velden nodig bij het samengaan van de
verenigingen. Wel erkent de gemeente dat met een samengaan extra kosten gemoeid zijn
waarvoor zij die eenmalige bijdrage beschikbaar stelt. Zo veroorzaken meer spelers
bijvoorbeeld een stijging van de energielasten en de wedstrijdkosten.
Het totale bedrag van € 320.000,- komt alleen beschikbaar als beide verenigingen ook
werkelijk samengaan.
Hangpunten
Beide besturen vinden de stand van zaken een voldoende basis om een tweede
ledenbijeenkomst te organiseren in mei 2019. Hierin wordt vooral aandacht besteed aan de
nog hangende, belangrijke punten en het financiële kader dat door de gemeente geboden
wordt. Op deze bijeenkomst wordt ook een eerste versie van een nieuw wedstrijdtenue
gepresenteerd. De reacties op beide bijeenkomsten geven aanleiding opnieuw naar het
wedstrijdtenue te kijken. Er wordt een gezamenlijke tenue-groep gevormd die meerdere
ontwerpen gaat voorleggen. Over de naamgeving zijn beide besturen opnieuw gaan

overleggen om tot een oplossing te komen in de driehoek van “wedstrijdtenue-naam
vereniging-beeldmerk (logo) vereniging” .

Ledenvergaderingen
Beide besturen streven in de eerste plaats ernaar om op de ledenvergadering tot een zo
groot mogelijke steun voor het samengaan te komen. “We willen met ons allen verder”.
Op de buitengewone algemene ledenvergadering bij s.v. Grol en s.v. Grolse Boys wordt een
besluit genomen over een eventuele fusie. De bijbehorende statutenwijziging wordt
eveneens behandeld. Als bij de Grolse Boys op die vergadering geen positief besluit kan
worden genomen omdat de statutaire meerderheid van tweederde van de leden niet
aanwezig is, wordt een tweede buitengewone ledenvergadering uitgeschreven. Op die
tweede ledenvergadering geldt die eis van aanwezigheid niet meer. Op die tweede
ledenvergadering staan het besluit tot fusie en de statuten van de “nieuwe vereniging”
opnieuw ter besluitvorming op de agenda.
Voor de s.v. Grol geldt geen aanwezigheidsvereiste van tweederde van de leden.
Voor zowel Grolse Boys als voor s.v. Grol geldt dat tweederde van de (gewogen) stemmen
voor het besluit tot fusie/statutenwijziging moet stemmen.
Eindvoorstel
Beide besturen leggen het volgende gezamenlijke eindvoorstel aan de beide
ledenvergaderingen voor :
1. Beide verenigingen gaan uiterlijk op 1 juli 2020 samen.
2. De vereniging draagt volgens de nieuwe statuten de naam “sportvereniging Grol”.
Deze naam wordt gebruikt in van de wet afgeleide voorschriften, formele
aanduidingen en in de naamgeving van zelfstandige verenigingsorganen die van deze
statutaire naam zijn afgeleid. Tot de formele aanduidingen behoren het briefpapier,
de registratie in het handelsregister en de naamgeving in handelingen die
rechtstreeks van de statuten zijn af te leiden.
In het dagelijks verkeer wordt de vereniging “Grol” genoemd. Deze naam wordt
gebruikt in competitieprogramma’s, in wedstrijdverslagen, in de teamnaamgeving en
in de externe en interne berichten.
3. De historische oprichtingsdatum blijft 18 september 1918 zijnde de oudste
oprichtingsdatum van beide verenigingen. De historie van Grolse Boys wordt in die
van de Grol geschoven.
4. Het wedstrijdtenue van de nieuwe vereniging gaat er volgt uit zien :
-een blauw shirt met een rode kraag, drie rode strepen op beide schouders en een
rode horizontale bies op beide bovenarmen

-het logo op het shirt wordt voorzien van een rode rand
-de witte cijfers van het rugnummer krijgen een dunne rode rand
-een witte broek met drie opgezette verticale witte strepen op beide pijpen en een
rode horizontale bies in beide pijpen
-blauwe kousen met drie rode horizontale strepen in de boord van beide kousen
5. De verdiensten en onderscheidingen van de leden van beide verenigingen gaan
ongewijzigd over naar de nieuwe vereniging. Dit geldt ook voor de teldatum van een
mogelijke onderscheiding.
6. Er komt in de nieuwe vereniging een aanvulling op bestuurlijke functies. Deze
aanvulling bestaat uit huidige bestuurders van s.v. Grolse Boys.
7. In de nieuwe vereniging worden alle vrijwilligers en betaalde functionarissen van s.v.
Grolse Boys opgenomen.
8. De financiële principe-overeenkomst met de gemeente Oost Gelre wordt aanvaard.
Een verkoopprijs van € 170.000,- k.k. voor sportpark Het Wilgenpark en een bedrag
van € 150.000,- als afkoop van het jaarlijkse subsidiebedrag voor Grolse Boys. Van de
zijde van de gemeente is deze overeenkomst onder voorwaarde van samengaan van
beide verenigingen en instemming van de gemeenteraad.
9. Het ontvangen bedrag van in totaal € 320.000,- als volgt in te zetten ;
-Verduurzamen van sportpark Den Elshof
€ 100.000,-Vormen van een reservefonds voor vervanging kunstgras € 60.000,-Pannakooi “Het Wilgenpark”
€ 10.000,-Aanbrengen historie Grolse Boys op Den Elshof
€ 5.000,-Geen contributieverhoging tot en met 2022-2023
€ 25.000,-Eerste aanschaf nieuwe kledinglijn 2020-2025
€ 45.000,-Betaalde trainers voor recreatieve jeugdteams (fonds) € 20.000,-Versterken voetbaltechnische lijn (fonds)
€ 20.000,-Betaalde trainers recreatieve seniorenteams (fonds)
€ 15.000,-Wedstrijdmaterialen recreatieve seniorenteams (fonds) € 15.000,-Kosten omzetting naar nieuwe vereniging
€
5.000,De opgetelde financiële positie van de huidige twee verenigingen laat zien dat deze
besteding verantwoord is. Deze samengestelde financiële situaties zijn door beide
penningmeesters opgesteld.
10. De voorgestelde nieuwe Adidas kledinglijn is ten opzichte van de Adidas kledinglijn
(die de Grol nu heeft) in aanschaf netto € 10,-- per hele set duurder. Deze kosten zijn
meegenomen in de post “Eerste aanschaf nieuwe (volledige) kledinglijn 2020-2025” zie onder punt 9. 11. De historie van de Grolse Boys wordt als volgt op sportpark Den Elshof aangebracht :
- In de entree van het sportpark wordt aan de kleur blauw de kleur rood
toegevoegd.
- In de hal van het clubgebouw komen twee vitrines waarin de geschiedenis van
beide verenigingen wordt uitgebeeld.
- Ook in de bestuursruimte wordt de geschiedenis van beide verenigingen
uitgebeeld en komen de kleuren blauw en rood voor.

-

Er wordt een pannakooi voor de jongste jeugd op het sportpark geplaatst met de
naam “Het Wilgenpark”. Op het naambord komt de volgende tekst :
Het Wilgenpark
De naam van het voormalige sportpark van s.v. Grolse Boys, in 2020
samengegaan met s.v. Grol.
- Een aantal buitendelen van de kleedkamergebouwen op sportpark Den Elshof
wordt in rood uitgevoerd.
- De oorspronkelijke vlaggen van beide verenigingen worden in de eerste vijf jaar
op sportpark Den Elshof gehandhaafd.
12. Er wordt nog niet gestart met een zaterdag standaardelftal. Afhankelijk van de
behoefte van de spelende leden en afhankelijk van de beschikbare kwaliteit aan
spelers kan dit na verloop van tijd opnieuw besproken worden. De ontwikkelingen in
het zondag- en zaterdagvoetbal in de Achterhoek spelen daarbij ook een rol. De
tendens van zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal speelt in de Achterhoek nog
weinig.
13. Voor de contributie van de leden van Grolse Boys komt er een overgangsregeling. In
de eerste drie seizoenen, te beginnen in 2020-2021, gaat men in drie stappen naar
de huidige contributie van de Grol. Vanaf seizoen 2023-2024 betaalt men de dan
geldende contributie. De contributie bij de Grol voor alle leden zou dan drie
seizoenen bevroren kunnen worden vanaf 2020-2021. Daarvoor is geld gereserveerd
als besteding van de bijdrage van de gemeente. Indien die bevriezing om nadere
overwegingen niet plaatsvindt, wordt de overgangsregeling voor de leden van de
Grolse Boys verlengd.
De spelende 18+ leden betalen bij Grolse Boys € 47,75 (exclusief wassen tenues à €
10,-) en bij Grol € 55,80 per kwartaal. De 35+/45+ leden betalen bij Grolse Boys € 30,(exclusief € 2,50 voor wassen) en bij Grol € 35,- per kwartaal. De ondersteunende
leden betalen bij Grolse Boys € 10,- en bij Grol € 16,75 per kwartaal.
14. De sponsorcontracten van Grolse Boys worden overgenomen door de nieuwe
vereniging. Met dezelfde voorwaarden en tegenprestaties door de vereniging. Dit
natuurlijk onder voorbehoud van instemming van de individuele sponsor.
Vanzelfsprekend kan een sponsorcontract bij Grolse Boys worden ingevlochten in
een bestaand sponsorcontract bij Grol.
15. Er wordt een historisch bord op sportpark Den Elshof geplaatst met de tekst :
GROL 1918-2020 (in blauwe letters)
GROLSE BOYS 1948-2020 (in rode letters)
SAMENGEGAAN IN 2020 NAAR GROL.
Gevolgen samengaan
Er zijn geen ingrijpende gevolgen van het samengaan van Grol en Grolse Boys :
De contributie wordt via een overgangsregeling voor Grolse Boys gelijk geschakeld.
Alle leden van Grolse Boys wordt een plek in de nieuwe vereniging geboden.
Het bestuurlijk kader en het vrijwilligerskader wordt versterkt.

Er zijn geen grote investeringen nodig als gevolg van de fusie.
De historie van beide verenigingen kan zichtbaar worden bewaard.
Het achterblijvende sportpark hoeft niet meer te worden onderhouden.

Juridisch kader s.v. Grol
De besluitvorming over het voorstel tot samengaan met de s.v. Grolse Boys is bepaald in de
statuten van de s.v. Grol (de laatste keer gewijzigd in 2013). Verder moet de procedure
wettelijk kader (zie verder) gevolgd worden.
Het voorstel op basis van de statuten luidt als volgt :
1. Op grond van artikel 19. lid 1. wordt voorgesteld een fusie aan te gaan met s.v.
Grolse Boys.
2. Daardoor de statuten van de s.v. Grol te wijzigen om tot een nieuwe vereniging te
komen.
3. In de aanhef van de akte van fusie de beide voorzitters van de verenigingen s.v. Grol
en s.v. Grolse Boys als gemachtigden van de ledenvergaderingen op te nemen.
Op grond van artikel 19. lid 1 (verwijzend naar artikel 18. lid 4) :
Op grond van artikel 18. lid 4. van de statuten heeft een wijziging van de statuten tweederde
deel nodig van het aantal uitgebrachte gewogen stemmen.
Gewogen stemmen :
Seniorenlid : 3 stemmen
Juniorenlid : 2 stemmen
Pupillenlid : 1 stem
Machtiging :
Lid van 18 jaar en ouder kan via een machtiging één stem uitbrengen van een ander
stemgerechtigd lid. Maximaal dan uit te brengen gewogen stemmen is vier, vijf of zes, mits
de gemachtigde een seniorenlid is.
Machtiging via een briefje of digitaal bericht van diegene die een ander machtigt, aan te
leveren bij de secretaris van de vereniging tot aan het moment van stemming.
Extra voorstel tot statutenwijziging :
Voorgesteld wordt ook de wijziging van de statuten te gebruiken om nog een wijziging in de
statuten door te voeren in artikel 12. lid 5. Dit lid luidt nu als volgt :

“Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkt maakt of zich tot
een zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt”.
Voorgesteld dit artikel uit te breiden met de volgende tekst :
“Deze bevoegdheid strekt zich ook uit tot het instemmen met de jaarlijkse vergoeding die
aan de Stichting Exploitatie Accommodatie Grol moet worden betaald voor het gebruik van
de accommodatie. In deze vergoeding zijn ook de lasten opgenomen die voortvloeien uit de
bevoegdheid die op vergelijkbare wijze door het bestuur van deze stichting wordt
uitgeoefend. De jaarlijkse vergoeding maakt onderdeel uit van de jaarlijkse begroting van de
Grol die op grond van de huidige statuten (artikel 15. lid 5.) aan de algemene vergadering
ter vaststelling wordt voorgelegd”.
Met deze aanvulling wordt de bevoegdheid vooral voor het nemen van
investeringsbeslissingen formeel verlegd naar het bestuur van de Stichting Exploitatie
Accommodatie Grol (SEAG). Tot nu toe was niet altijd duidelijk of de SEAG wel
investeringsbeslissingen mocht nemen als exploitant van de accommodatie. Er wordt nu
geregeld dat dit toegestaan is, mits de SEAG investeringen doet die in de eigen begroting zijn
voorzien. De vergoeding die Grol elk jaar aan de SEAG betaalt is gebaseerd op die begroting.

Juridisch kader s.v. Grolse Boys
Het juridisch kader voor een fusie is bij de Grolse Boys gelijk aan dat van Grol. Maar zoals al
eerder aangegeven moet bij Grolse Boys voor een statutenwijziging in de ledenvergadering
tweederde van het aantal leden aanwezig zijn. Lukt dat niet dan moet een tweede
ledenvergadering worden uitgeschreven. Op die tweede vergadering is het aantal
aanwezige leden dan niet meer belangrijk. Wel is nog steeds tweederde deel van het aantal
uitgebrachte stemmen nodig.
Bij Grolse Boys wordt er vanuit gegaan dat die tweede vergadering nodig zal zijn. Het is wel
de bedoeling dat in de eerste vergadering het voorstel tot fusie en de statutenwijziging
wordt besproken met de aanwezige leden. In de tweede ledenvergadering vindt dan de
officiële besluitvorming plaats. Bij de Grolse Boys is geen sprake van een gewogen
stemming. Elke stem telt voor 1.
Juridisch kader K.N.V.B.
Een statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de KNVB. De bedoeling is die goedkeuring
tussen de ledenvergaderingen van 7 en 28 oktober 2019 te verkrijgen.
Procedure van wettelijk kader
1. Statutenwijziging bij Grol als “verkrijgende partij”.
2. Opstellen voorstel tot fusie aan de leden.

3. Ontwerp gewijzigde statuten moet bij voorstel tot fusie zitten.
4. Ontwerp gewijzigde statuten voorleggen aan KNVB.
5. Financiële verantwoordingen moeten bij voorstel tot fusie zitten.
6. Er moet een toelichting zitten bij het voorstel tot fusie.
7. Voorstel tot fusie moet door beide besturen worden ondertekend.
8. Voorstel tot fusie moeten worden gedeponeerd bij Kamer van Koophandel (KvK).
9. Laatste drie jaarverslagen met jaarrekeningen ook deponeren bij KvK.
10. Tussentijdse vermogensopstelling ook deponeren bij KvK.
11. Gedeponeerde stukken ook ter inzage leggen voor de leden.
12. Na deponeren een advertentie in landelijk dagblad over voornemen tot fusie.
13. Schuldeisers kunnen zich melden tot een maand na publicatie in landelijk dagblad.
14. Verklaring van KvK dat stukken zijn gedeponeerd.
15. Verklaring van rechtbank dat zich geen schuldeisers hebben gemeld.
16. Besluiten tot fusie kunnen genomen worden (inclusief statutenwijziging).
17. Besluiten tot fusie worden genomen (inclusief statutenwijziging).
18. Opstellen notariële akte van fusie binnen zes maanden na publicatie in dagblad.
19. Statutenwijziging via notariële akte opstellen.
20. Ondertekenen notariële akte.
21. Inschrijving fusie in handelsregister.
22. Nieuwe vereniging meldt fusie aan de openbare registers (KvK, Kadaster etc.)
23. Herverdelen bestuurlijke functies.
24. Inpassen nieuwe spelende leden in gewenste teams.
25. Inpassen van de vrijwilligers in de gewenste taken en/of functies.

Overzicht ledenbijeenkomsten en ledenvergaderingen :
Vrijdag 13 september 2019 :
Grol : Ledenbijeenkomst (19.30 uur)
Maandag 23 september 2019 :
Grolse Boys : Ledenbijeenkomst (19.30 uur) en Buitengewone ledenvergadering (21.00 uur)
Maandag 7 oktober 2019 :
Grol : Buitengewone ledenvergadering (19.30 uur)
Grolse Boys : Buitengewone ledenvergadering (19.30 uur) en Ledenvergadering (21.00 uur)
Maandag 28 oktober 2019 :
Grol : Algemene Ledenvergadering (20.00 uur)
Procedure besluitvorming
Het is de bedoeling de besluiten op de bijzondere algemene ledenvergaderingen te nemen
“onder voorbehoud” van de zienswijzen van de Kamer van Koophandel, de Rechtbank en de

KNVB. Anders gaat het besluitvormingstraject lang duren omdat moet worden gewacht op
de reactie van de genoemde instanties.
De fusie-akte wordt door de beide voorzitters pas ondertekend als er zekerheid is over de
volledige financiële bijdrage van de gemeente Oost Gelre.

15 september 2019

