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Stappenplan bij fusie 

Onderstaand document biedt een beknopt stappenplan voor het doorlopen van een fusietraject. 

Door middel van het doorlopen van drie fasen, te weten de verkenningsfase, de fase van de 

daadwerkelijke fusie en tot slot de evaluering van de fusie, wordt het fuseringstraject uiteengezet. 

 

1. Verkenningsfase  

In de verkenningsfase wordt gekeken naar de identiteit van beide verenigingen die betrokken zijn 

bij de fusie. Zo wordt duidelijk wat de speerpunten zijn en dus ook welke punten belangrijk zijn bij 

een fusie om mee te nemen in het samengaan van de verenigingen. Bovendien komt zo vaak 

bovendrijven wat de grootste veroorzakers zijn geweest van het noodzakelijk maken van een 

fusie.  

Analyseer de maatschappelijke context waar de vereniging zich in bevindt aan de hand van de 

volgende punten; 

 Politieke/economische ontwikkelingen; 

 Sociale ontwikkelingen en vrijetijdbestedingen; 

 Culturele ontwikkelingen; 

 Demografische ontwikkelingen; 

 Sportinhoudelijke ontwikkelingen. 

Analyseer hiernaast ook de omgeving van de vereniging. Hiermee wordt vooral gekeken naar de 

invloed die de club heeft op de lokale omgeving en andersom. Let hierbij op de potentiele kansen 

die hier liggen voor de aanwas van nieuwe leden of samenwerking met derden. 

 De wijk of het dorp; 

 De gemeente; 

 De pers 

 Andere clubs. 

Analyseer de interne aanleidingen voor de fusie. Voor veel mensen lijken deze redenen logisch, 

maar door ze op papier te zetten en nog eens beter te kijken, kunnen er nog meer achterliggende 

oorzaken naar voren komen. Zo kan ledenterugloop een reden zijn voor een fusie, maar wat is de 

reden van die terugloop? Hoe duidelijker het is waarom de fusie noodzakelijk is, hoe groter de 

kans dat ervan geleerd kan worden tijdens en na de fusie. Zet op papier hoe het staat met; 

 Financiën; 

 Ledenaantallen; 
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 Kwaliteit en kwantiteit van het kader; 

 Sportieve prestaties; 

 Informele omgeving; 

 Juridische kenmerken; 

 

Durf voor mogelijke fusiepartners verder te kijken dan de logische keuze. Maak hiervoor op basis 

van de genoemde punten een afweging van de verschillende partners; 

 Cultuurverschillen en identiteit; 

 Competitief niveau; 

 Complementariteit en omnisering. 

De verkenningsfase wordt afgerond door het schetsen van een totaalplaatje. Leg dit voor aan de 

ALV en bereik overeenstemming over de te volgen stappen. Na deze bespreking kan begonnen 

worden met de daadwerkelijke uitvoering van de fusie. Bespreek in de ALV de volgende zaken; 

 Fusie of alternatieven? 

 Eisen, wensen en uitgangspunten 

 Mogelijke fusiepartners 

 Communicatieplan voor leden 

 

2. Het fusieproces 

Het wordt aangeraden om voor de fusie naast de onderzoekscommissie nog meer commissies in 

het leven te roepen. Zo kan een fusiecommissie zich daadwerkelijk gaan richten op de 

gesprekken met andere partijen en in te schatten of een fusie met een bepaalde partij succesvol 

wordt of niet. Eventueel kan deze commissie nog ondersteund worden door werkgroepen. 

Ga daarna met een concrete partij in gesprek over de mogelijkheden en geef elkaar daarbij 

informatie over alle aspecten die van belang zijn. Denk hierbij aan de financiële situatie en de 

invloed en hulp die er verwacht kan worden vanuit gemeentes en sponsoren.  

Leg vervolgens alle bepalingen rondom de fusievorm vast. Hierbij wordt onder andere ingegaan 

op: 

 Een juridische of praktische fusie 

 De structuur van de fusieclub 

 Stappenplan voor samenvoeging culturen verenigingen 
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 Het opstellen van nieuwe statuten en reglementen. 

Ook op het gebied van symboliek en huisstijl kunnen, afhankelijk van het soort fusie, nieuwe 

afspraken gemaakt worden; 

 Nieuwe naam; 

 Oprichtingsdatum; 

 Nieuwe/aangepaste missie en visie; 

 Nieuw logo/huisstijl. 

Het meest cruciale in het gehele proces is echter de communicatie met de leden. Hiervoor zijn 

onder meer de volgende hulpmiddelen beschikbaar; 

 Clubblad/website e.d; 

 ALV’s; 

 Informatie/kennismakingsbijeenkomsten; 

 Persoonlijke gesprekken. 

Stem af via welk kanaal welke informatie verspreid wordt en ook wanneer dit gebeurt. Stel 

hiervoor een aparte communicatieplanning op. Een goede communicatie op het juiste 

moment kan veel onzekerheid bij de leden voorkomen. 

 

Van groot belang om mee te nemen in het fusieproces, zijn de verschillende stakeholders waar 

de verenigingen mee te maken hebben. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de leden, 

maar ook de volgende partijen moeten op de hoogte gehouden worden; 

 Gemeente 

 Sponsoren 

 Sportbond 

 Derden waar intensief mee samengewerkt wordt 

 

3. Postfusiefase 

Nadat de fusie afgerond is, moet de echte integratie vaak nog gaan beginnen. Daarom is het aan 

te raden om regelmatig te evalueren en te bekijken op welke aspecten er nog verbetering kan 

worden geboekt.  

 


