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Geachte fractievoorzitters,
Van wethouder van der Hoeven hebben wij vernomen dat de fusieplannen van de voetbalverenigingen
VV Aalsmeer, RKAV en Jong Aalsmeer United onderdeel zijn van de Lentenota 2012. Tevens hebben wij
gehoord dat deze nota op 21 juni a.s. in het Beraad zal worden behandeld, waarna op 12 juli a.s. de
behandeling en vaststelling in de Gemeenteraad volgt.
De drie besturen van de voetbalverenigingen hebben de sterke wens om, voorafgaand aan de
vaststelling van de Lentenota 2012 op 12 juli a.s., de noodzaak van de fusie aan alle fracties toe te
lichten. Na overleg met de fractievoorzitters en griffier mevrouw drs. Elles Vergne, is besloten dat wij dit
het beste kunnen doen door middel van een korte mondelinge presentatie voorafgaand aan het Beraad
op 21 juni a.s.. Tevens gaf de griffier het advies om de fracties vooraf een toelichting op onze
presentatie toe te sturen. Om deze reden ontvangt u dit schrijven.
Geschiedenis en toekomst VV Aalsmeer, RKAV en Jong Aalsmeer United
VV Aalsmeer en RKAV zijn Aalsmeerse voetbalverenigingen met een prachtige historie. Sinds hun
oprichting, in respectievelijk 1919 en 1949, hebben ze een belangrijke maatschappelijke functie gehad
voor duizenden inwoners van de gemeente. De clubs bieden vele Aalsmeerders de mogelijkheid om
actief de voetbalsport te bedrijven, maar daarnaast zijn er veel niet-actieve voetballers bij de
verenigingen betrokken als supporter of vrijwilliger. De voetbalverenigingen brengen heel veel
Aalsmeerders bij elkaar!
Zo’n vijf jaar geleden constateerden beide verenigingen dat ze vergelijkbare problemen hadden binnen
hun jeugdafdelingen. Er waren te weinig leden binnen diverse leeftijdscategorieën, waardoor het niet
mee viel om goede selectieteams samen te stellen. Door te grote niveauverschillen binnen teams
vertrokken er ieder jaar echte talenten naar grotere verenigingen in omliggende gemeenten (b.v. naar
Roda23, Argon, Legmeervogels en Pancratius). Het tekort aan spelers was met name in de oudste
jeugdcategorieën echt schrijnend. Hierdoor was de doorstroom van jeugdspelers naar de senioren erg
slecht, waardoor beide clubs geconfronteerd werden met afnemende ledenaantallen bij de senioren.
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Om de hierboven genoemde problemen het hoofd te bieden, stemden de leden van VV Aalsmeer en
RKAV in 2008 voor de oprichting van een jeugdvereniging waarin zowel de jeugdleden van VV Aalsmeer
als RKAV zouden worden ondergebracht. Na maanden van voorbereidingen werd op 29 mei 2009 Jong
Aalsmeer United officieel opgericht. Een jeugdvereniging met een zelfstandig bestuur, dat met zo’n 450
leden op de terreinen van VV Aalsmeer en RKAV zou gaan spelen. De doelstellingen van Jong Aalsmeer
United werden als volgt geformuleerd:
Het uitgroeien tot een bruisende jeugdvereniging waarin:
- alle leden plezier hebben en zich binnen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen
- de selectieteams op het hoogste haalbare niveau spelen waardoor de doorstroming naar de
seniorenselecties van VV Aalsmeer en RKAV verbetert
- spelers in een team een gelijkwaardig niveau hebben waardoor er minder spelers vroegtijdig
stoppen of vertrekken
- een aanzuigende werking optreedt op nieuwe leden, trainers, vrijwilligers en sponsors.
Het derde seizoen van Jong Aalsmeer United is inmiddels afgesloten en geconcludeerd kan worden dat
men met het realiseren van de doelstellingen uit 2009 op de goede weg is. Er is flink geïnvesteerd in het
samenstellen van een goed functionerend technisch voetbalkader, de teams bestaan uit spelers met een
gelijkwaardig niveau, de selectieteams spelen op hoog niveau, minder spelers stoppen vroegtijdig en er
heeft inderdaad een aanzuigende werking plaatsgevonden: het ledenaantal is met bijna 100 spelers
gestegen! Daarnaast heeft het Aalsmeerse bedrijfsleven het initiatief fantastisch ondersteund, want
dankzij hun financiële bijdrage konden voor alle teams nieuwe tenues aangeschaft worden. Het nieuw
ontworpen tenue heeft de kleuren van de Aalsmeerse vlag: rood, groen, zwart.
Toch ontbreekt er een heel belangrijk aspect binnen Jong Aalsmeer United: het clubgevoel. Dit wordt
uitsluitend veroorzaakt door het niet spelen op één complex. Er is een continue splitsing binnen de
vereniging, omdat de helft bij VV Aalsmeer actief is en de andere helft bij RKAV. Er is geen eigen
clubgebouw, leden en vrijwilligers komen elkaar niet tegen en er zijn diverse operationele problemen en
vele inefficiënties door de fysieke scheiding. Het bestuur van Jong Aalsmeer United moet alle zeilen
bijzetten om het kader van de club bij elkaar te houden en is van mening dat de fysieke splitsing
uiteindelijk de ondergang van de jeugdvereniging zal worden. Echter een terugkeer naar de oude
situatie, waarbij de jeugdspelers weer bij of VV Aalsmeer of RKAV zouden gaan voetballen, zou een
enorme stap terug zijn in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal in Aalsmeer.
De huidige situatie van Jong Aalsmeer United levert thans ook voor VV Aalsmeer en RKAV problemen
op. De clubs draaien op vrijwilligers, maar de aanwas van nieuwe vrijwilligers uit de grootste afdeling
binnen de drie clubs (de jeugd) is nihil. Ouders van (nieuwe) Jong Aalsmeer United leden hebben
namelijk nauwelijks binding met de moederverenigingen. Het clubgevoel dat de verenigingen
VV Aalsmeer en RKAV zo een succesvolle geschiedenis hebben gebracht, is waar de leden van Jong
Aalsmeer United naar snakken. Dat clubgevoel zou binnen no-time ontstaan als meer dan 1000 leden bij
één Aalsmeerse club, met één naam, op één complex zouden kunnen spelen.
Naast het toenemende tekort aan vrijwilligers, wordt het voor ons steeds moeilijker om de begrotingen
sluitend te krijgen. Kosten stijgen en sponsor- en kantineopbrengsten nemen af. Door een fusie zouden
vele zaken efficiënter en goedkoper gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is de verwachting dat een
fusie een positieve impuls geeft aan de sponsorinkomsten. Er zijn immers diverse Aalsmeerse bedrijven
die hebben aangegeven niet twee, maar wel één voetbalvereniging te willen sponsoren.

2

Mede door de oprichting van Jong Aalsmeer United, zijn de verenigingen VV Aalsmeer en RKAV naar
elkaar toegegroeid. De besturen kunnen prima met elkaar overweg en hebben dezelfde visie ten aanzien
van een gemeenschappelijke toekomst. Om die reden hebben de voorzitters van de drie verenigingen in
2010 een schriftelijk verzoek ingediend bij wethouder van der Hoeven. Gevraagd werd of de gemeente
medewerking zou willen verlenen aan een haalbaarheidsstudie voor een fusie, waarbij het spelen op
één complex een voorwaarde was. Op ons verzoek werd positief gereageerd en in de afgelopen twee
jaar is in nauwe samenwerking tussen wethouder van der Hoeven, betrokken ambtenaren, externe
specialisten en de besturen van de drie voetbalverenigingen een gedetailleerd plan uitgewerkt. Kort
samengevat behelst het plan het zodanig uitbreiden van het huidige RKAV complex, dat het geschikt is
voor een voetbalvereniging met meer dan 1000 leden. En waarbij er ook nog toekomstige
groeimogelijkheden zijn. In dit plan zullen de voetbalverenigingen de financiering van de (ver)bouw van
de kantine voor eigen rekening nemen. Deze aanzienlijke investering is dus niet opgenomen in de
Lentenota 2012. Wij als clubs zullen deze investering financieren uit reserves, verhoogde
contributiebedragen en met extern kapitaal. Het huidige complex van VV Aalsmeer zou door de fusie
overbodig worden.
Nadat in maart 2012 volledige overeenstemming was bereikt met wethouder van der Hoeven over het
fusieplan, hebben de drie verenigingen direct Buitengewone Ledenvergaderingen uitgeschreven. De
leden werden tijdens deze vergaderingen volledig geïnformeerd over het plan en om toestemming
gevraagd om de fusie voort te zetten. Uit de stemming bleek dat de leden van de drie verenigingen bijna
unaniem achter de fusieplannen staan.
Het nieuwe fusiecomplex zou ons in-ziens multifunctioneel gebruikt moeten worden. Scholen zouden de
kunstgrasvelden kunnen gebruiken voor gymlessen; de kantine zou gebruikt kunnen worden door buurtof kaartverenigingen of voor een bejaardensoos. En wellicht zou onderzocht kunnen worden of Gvoetbal (voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) op het complex
georganiseerd kan worden. Het nieuwe complex van de fusievereniging zou hierdoor een nog
belangrijkere maatschappelijke functie voor de inwoners van de gemeente Aalsmeer krijgen.
De uiteindelijke beslissing ligt nu in handen van de Gemeenteraad. Een samensmelting van VV Aalsmeer,
RKAV en Jong Aalsmeer United zou voor de gemeente Aalsmeer een historische gebeurtenis zijn. De
Aalsmeerse politiek zou een belangrijke beslissing nemen voor een aanzienlijk gedeelte van de
Aalsmeerse samenleving. Want ruim 2500 Aalsmeerders komen als speler, toeschouwer of vrijwilliger bij
onze clubs over de vloer, hetgeen bijna 10% van het totaal aantal inwoners van Aalsmeer is (exclusief
Kudelstaart). Wij hopen dan ook van harte dat alle fracties achter deze fusie staan en de hieraan
gerelateerde begroting, zoals opgenomen in de Lentenota 2012, goedkeuren.
Tot slot willen wij wethouder van der Hoeven bedanken voor zijn rol in dit hele proces.
Met vriendelijke groet,
i/o

Cor Geleijn
Voorzitter VV Aalsmeer

Rob Springintveld
Voorzitter RKAV

Jan Groen
Voorzitter Jong Aalsmeer United
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