
 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

 

1. Volleybalvereniging Primavo, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 
40101326, Molenwiek 60, 7321 BS Apeldoorn, te dezen vertegenwoordigd door haar 
voorzitter Hilko Hans Ellen, hierna te noemen Primavo, 

2. Sportvereniging Door Inspanning Ontspanning, ingeschreven in de kamer van koophandel 
onder nummer 40101572, De Cloese 64, 7339CP Ugchelen, te dezen vertegenwoordigd door 
haar voorzitter Herman Bernhard Holtkamp, hierna te noemen DIO, 

1 en 2 afzonderlijk te noemen partij en tezamen partijen. 

 

In aanmerking nemende dat: 

- Partijen zich (onder andere) bezighouden met het beoefenen van de volleybalsport. 
- Partijen het ledenaantal zien afnemen en gestage vergrijzing van de leden hebben 

geconstateerd bij de volleybal-activiteiten. 
- Partijen hierdoor vrezen voor het voortbestaan van de volleybal-afdeling (DIO) resp. 

vereniging (Primavo) op langere termijn.  
- Partijen in het belang van haar volleyballeden en het bevorderen van de volleybalsport met 

elkaar in gesprek zijn geraakt over verdere samenwerking, en daarbij verschillende scenario’s 
hebben onderzocht. 

- Partijen een samenwerking aan wensen te gaan onder navolgende condities. 

 

Zijn overeengekomen als volgt: 

Doel van deze overeenkomst 

De samensmelting van de volleybaltak van DIO Ugchelen (DIO) met de volleybalvereniging Primavo 
(Primavo) in één vereniging plaats te laten vinden via een eenvoudige, pragmatische route. Partijen 
zullen gezamenlijk de naam voor deze vereniging gaan bedenken, voorlopig aangeduid als NN. 

Dit houdt in dat Primavo via naams-, bestuurs- en statutenwijziging omgebouwd wordt tot de nieuwe 
volleybalvereniging NN. Hierna schrijven de volleyballeden van DIO Ugchelen zich over naar NN. 

Deze overeenkomst heeft als doel te beschrijven welke zaken van DIO worden overgedragen naar 
NN, maar ook op welke wijze DIO en NN willen blijven samenwerken na deze overdracht.  

 

Artikel 1. Overdracht 

DIO beëindigt de volleybal-afdeling en draagt de volleybaltak over naar nieuwe vereniging NN door 
middel van overdracht van: 

a. De leden (die zich zelfstandig uitschrijven bij DIO en vrijwillig inschrijven bij NN). 
b. De trainers en hun lopende contracten. 
c. De speelrechten van de competitie-teams bij de Nevobo. 
d. De huidige huurverplichtingen met betrekking tot de afdeling volleybal bij Accres. 
e. Specifiek materieel van de afdeling volleybal (ballen, tassen, buitenvolleybalsets, etc.). 



 

f. Een buffervermogen ter waarde 30.000 Euro, enkel bedoeld om de volleybalactiviteiten met 
voldoende reserve te kunnen voortzetten. Dit bedrag is vastgesteld als de “fair share” van 
het eigen vermogen van DIO per eind 2020 (110.000 Euro), bepaald op basis van het 
gemiddelde percentage volleyballeden van het totaal aantal leden over de jaren 2009-2019, 
zijnde 31 procent. Indien NN binnen 10 jaar wordt opgeheven, zal dit buffervermogen pro 
rata verschuldigd zijn aan DIO. Gedurende de eerste 3 jaar zal NN een door de kascommissie 
goedgekeurde jaarrekening, inclusief verantwoording van de eventuele besteding van het 
buffervermogen, ter beschikking stellen aan DIO. Bijlage 1, zijnde de berekening van het 
buffervermogen, vormt een onlosmakelijk onderdeel van deze samenwerkingsbijeenkomst. 
 

Na de overdracht zal de afdeling volleybal bij DIO worden opgeheven en zal de nieuwe vereniging 
zorgdragen voor de trainingen, faciliteiten, materialen, etc. ten behoeve van alle volleyballeden van 
de nieuwe vereniging.  
 

Artikel 2. Samenwerking 

Partijen zullen na overdracht gedurende een minimale periode van drie jaar een samenwerking 
aangaan onder andere op het gebied van: 

a. Jeugdcommissie: de sociale activiteiten van de jeugdcommissie blijven toegankelijk voor de 
jeugdleden van NN tegen dezelfde voorwaarden als voor de jeugdleden van DIO. NN neemt 
ook de inspanningsverplichting om minimaal 1 lid van de jeugdcommissie te bemensen. NN 
zal ook een financiële bijdrage leveren ter waarde van de huidige bijdrage vanuit de afdeling 
volleybal (30% van het budget van de jeugdcommissie, zijnde ongeveer 300 Euro per jaar), 
tenzij anders vooraf overeengekomen. De GCA opbrengst (zie bij e.) wordt in mindering 
gebracht op de vergoeding van NN aan DIO. 

b. Kosteloos wederzijds overstappen voor (jeugd)leden. 
c. Algemene trainersopleidingen, zoals EHBO. Kosten worden dan op basis van actuele 

deelname evenredig verdeel, op basis van afspraken vooraf. 
d. Lokale evenementen, zoals buurtvolleybaltoernooi.  
e. Grote-Club Actie: de jeugdleden zullen deelnemen aan de GCA van DIO, om daarmee een 

bijdrage te leveren aan de financiële vergoeding van NN aan DIO ten behoeve van de 
jeugdactiviteiten.  

Deze samenwerking zal na drie jaar worden geëvalueerd en is vanaf dat moment jaarlijks opzegbaar 
door beide partijen, met een opzegtermijn van drie maanden voor afloop van het lopende 
kalenderjaar. 

 

Opgesteld te Apeldoorn, en onder voorbehoud van goedkeuring van de ALV’s van DIO en Primavo, 
ondertekend door 

Datum:  11 mei 2021  Datum: 10 mei 2021 

 

Herman Bernhard Holtkamp      Hilko Hans Ellen 

Voorzitter DIO Ugchelen      Voorzitter Primavo 
         



Bijlage 1. Aantal volleyballeden als % van totaal aantal leden DIO Ugchelen

Jaar Gym Volley Judo Jazz Totaal Volley%

2009 151 116 72 72 411 28%

2010 146 101 64 55 366 28%

2011 142 116 63 56 377 31%

2012 130 112 66 60 368 30%

2013 117 112 68 66 363 31%

2014 110 129 74 93 406 32%

2015 104 126 65 97 392 32%

2016 71 107 67 107 352 30%

2017 105 125 62 111 403 31%

2018 113 124 56 64 357 35%

2019 99 125 57 78 359 35%

Gemiddeld 117 118 65 78 378 31%


