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Beste allemaal, 

  

Als eerste hopen wij dat het jullie allemaal goed gaat. Deze moeilijke periode duurt 
maar voort. Wij wensen iedereen toe dat het snel weer voorbij is en we snel de 
gewone draad weer op kunnen pakken. 

Wat ondertussen gewoon door heeft kunnen gaan zijn de ontwikkelingen met 
betrekking tot de mogelijk fusie tussen 3 verenigingen in Apeldoorn. Het betreft hier 
alleen de volleybaltakken, maar raakt onze hele vereniging. 

In de afgelopen jaren hebben Wim en ik meerdere gesprekken gevoerd met de drie 
verenigingen. Deze gesprekken zijn altijd positief en constructief geweest waardoor 
we een aantal maanden terug de gesprekken om zijn gaan zetten in concretere 
plannen. Op deze plannen zijn we met jullie in gesprek gegaan en hebben we vele 
enquêtes uitgestuurd en ontvangen met ideeën en gedachtes en vooral wensen voor 
hoe het er dan uit zou moeten zien. 

In die periode zijn er kritische noten gekraakt, flinke discussies gevoerd, maar altijd 
met het oog op de toekomst. Altijd met de wens een nieuwe situatie te creëren 
waarin iedereen tot zijn recht komt. En we iedereen de sport kunnen blijven 
aanbieden op de plek waar iedereen dat fijn vind.  

 
In de afgelopen week is ons echter te horen gekomen dat een deel van de leden ons 
niet het vertrouwen geeft om de volgende stappen te zetten. En als dat vertrouwen er 
niet is, zien wij geen mogelijkheid om dit traject verder te begeleiden.  

Wij moeten hierdoor mededelen dat we de fusiegesprekken stopgezet hebben en de 
fusie definitief van de baan is. De verwachte situatie voor de toekomst is dat we 
komend seizoen of de seizoenen daarna geen volwaardig aanbod hebben voor de 
competitie volleybal teams en we het competitie volleybal binnen Dio Beemte zullen 
stopzetten. 

Voor alle competitie spelende leden zullen we per einde van dit seizoen de 
lidmaatschappen stopzetten en hopen dat zij op dit vroege tijdstip genoeg 
mogelijkheden hebben zich aan te sluiten bij andere verenigingen in de regio. Ik denk 
hierbij aan Blok EVC in Vaassen, maar uiteraard ook onze potentiële fusiepartners 
Primavo en Dio Ugchelen. Wij zullen na dit schrijven deze verenigingen actief 
benaderen met ons besluit, zodat ze deze leden weer kunnen opnemen in hun 
ledenbestand, als daar de behoefte aan is. 
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Met deze fusie hadden wij gehoopt op een mooie manier afscheid van het mooie en 
fijne Dio Beemte te nemen. Want als dit afgerond zou zijn, zouden zowel Wim als ik 
bedanken voor een bestuursfunctie binnen Dio Beemte. Voor mij (Ante) zal ik per 
direct uit het bestuur stappen (als contactpersoon competitievolleybal), Wim zal 
aanblijven totdat de laatste zaken zijn geregeld en overgedragen waar we als 
bestuur nog mee bezig zijn. 

Het doet ons pijn op deze wijze afscheid te moeten nemen. Maar we zijn trots op wat 
we bereikt hebben in de afgelopen jaren. Er staat een meer dan capabel bestuur 
klaar, met afgevaardigden uit de regio en van elke sport die de vereniging kent. Er 
liggen statuten die toekomstproof zijn. De basis voor AVG-proof is gelegd en we 
voldoen - bijna helemaal - aan die vereisten. Ook is er een prachtige nieuwe website 
ontstaan die ook klaar is voor de toekomst. Kortom genoeg om blij mee te zijn, hopen 
wij. 

  

Blijf gezond, blijf bewegen, en kijk naar elkaar om!!! 

  

Namens het bestuur 

Wim en Ante  Brinkman 
Voorzitter en Contactpersoon volleybal 

 

Hier vind je de online versie!! 

 

http://diobeemte.nl/belangrijk-verenigingsnieuws/

