
 
 

Nieuwsbrief  
 

Ridderkerk, 21 september 2009 
 

Onderzoek samengaan Bolnes en Sagitta gestart 
Jan van Hulsteijn gaat onderzoekscommissie leiden 

 
Begin juli hebben de leden van KV Bolnes en CKV Sagitta toestemming verleend aan beide 
besturen om een onderzoek te starten of samengaan van KV Bolnes en CKV Sagitta mogelijk is. 
De afgelopen weken is nagedacht over invulling van dit onderzoek. Dat heeft ertoe geleid dat beide 
besturen op dinsdag 15 september bijeen zijn geweest, enerzijds om nog even de afgelopen 
maanden te evalueren en anderzijds een commissie op te richten die het onderzoek gaat doen. 
 
Er is de afgelopen maanden zowel binnen als buiten de clubs gesproken over het mogelijk 
samengaan van beide verenigingen. Soms met verbazing, en soms met een stimulerende 
opmerking om dit toch maar zo snel mogelijk te gaan doen. Ook is er buiten de clubs via de pers 
het nodige gespeculeerd over deze situatie, waarbij allerlei geruchten over het nieuwe Reyerpark 
de ronde deden. Beide besturen zijn van mening dat we de discussie zuiver moeten houden en dat 
we ons moeten houden aan de opdracht die we van beide ledenvergaderingen hebben 
meegekregen. Dat gaan we dan dus ook doen. Dat laat niet onverlet dat we ontwikkelingen buiten 
onze clubs ook wel in de gaten moeten houden om daarop te kunnen anticiperen.   
 

Er is een stuurgroep opgericht met daarin vertegenwoordiging van beide 
clubs. Deze bestaat uit beide voorzitters Leo van der Welle en Jos de Vos. 
Verder nemen deel Arjan Grandia (Bolnes) en Ad Ravensteijn (Sagitta). Beide 
besturen vonden het een goed idee om een onafhankelijke voorzitter te 
vragen voor deze stuurgroep. Wij zijn verheugd dat we voor deze functie 
hebben gevonden Jan van Hulsteijn, 62 jaar, sinds 1986 in Ridderkerk, 10 jaar 
als gemeentesecretaris en daarna als directeur van Woonvisie, dit tot april 
2009. Jan is getrouwd en heeft 4 zoons. Hij heeft zelf nooit gekorfbald maar 
via de kinderen met korfbal in aanraking gekomen. Doet zelf aan fitness en 
tennis. Hij vindt het organisatie vraagstuk,een leuke uitdaging en voelt zich er 
wel bij betrokken omdat het om twee Ridderkerkse verenigingen gaat. 

 
De stuurgroep heeft van beide besturen meegekregen een antwoord te geven op de vraag of 
samengaan van beide vereniging mogelijk is. Daartoe zal onderzoek gedaan worden op o.a.de 
volgende onderwerpen: 

 De C van CKV Sagitta en andere verschillen en overeenkomsten op cultuurgebied 

 Financiën 

 Juridische aspecten 

 Situatie Jeu de Boules 

 Accommodatie  

 Organisatie 

 Gemeente en SRS 
 

De stuurgroep zal de komende drie maanden tweewekelijks bijeen komen en tal van keren een 
beroep doen op anderen om te helpen bij het onderzoek. Terugkoppeling zal ook tweewekelijks zijn 
naar beide besturen en er zal door de besturen regelmatig een nieuwsbrief verschijnen over de 
voortgang. De stuurgroep hoopt dit onderzoek eind december 2009 af te ronden. 
  
Besturen KV Bolnes en CKV Sagitta 
 

Samen Sterk

Op weg naar

CKV
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De stuurgroep heeft zijn werk gedaan. Er is in de periode september - december 2009 op 
constructieve wijze samengewerkt. Er is een rapport uitgebracht aan de besturen van Bol-
nes en Sagitta met daarin de bevindingen, die aangeven dat  een fusie tussen Sagitta en 
Bolnes op korte termijn wenselijk en haalbaar is. 
 
Eind januari, begin februari hebben de leden van Bolnes en Sagitta zich uitgesproken vóór 
een fusie met elkaar. Aldus zou een financieel gezonde, nieuwe zaterdag korfbalvereniging 
ontstaan, waarbij respect en identiteit zijn gewaarborgd. 
De vereniging telt, onder normale omstandigheden, circa 550 leden, zou een hoge sportieve 
ambitie op termijn moeten koesteren en zou uiterlijk 1 juli 2011 moeten worden gereali-
seerd. 
Ook is er ruimte voor een Jeu-de-Boules afdeling, die van meerwaarde kan zijn voor de toe-

komstige gefuseerde vereniging. 
 
Met het besluit van de ledenvergaderingen gaat een periode van start waarin de fusie in 
gang zal worden gezet. Dit betekent voor beide clubs en haar vrijwilligers veel werk.  

Februari 2010 FUSIE 

SAGITTA 

DONCK 
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ONDERZOEK 

  BOLNES   

TEN 

Leden Bolnes en Sagitta zeggen JA 

1 

Onderzoek uitgebreid met Ten Donck 
Nadat Ten Donck heeft aangegeven mee te willen doen aan een eventuele fusie, is ook de-
ze vraag voorgelegd aan de leden. Zowel de ledenvergadering van Bolnes als die van Sagitta 
hebben ingestemd met het uitbreiden van het onderzoek om de haalbaarheid van een fusie 
met  Ten Donck en Bolnes/Sagitta te bepalen. 
 
Dinsdag 9 februari j.l. is de stuurgroep weer bijeen geweest. De groep zoals die bestond ten 
tijde van het onderzoek Bolnes en Sagitta is bijeen gebleven.  Ook Jan van Hulsteijn wil dit 
onderzoek als voorzitter nog verder gestalte geven. Namens Ten Donck hebben zitting in de 
stuurgroep Martin Wolf, wedstrijdsecretaris, en Rini Desloover, tevens bestuurslid Reijer-
parkhal.  
 
Net zo ontspannen als dat bij de eerder stuurgroepvergaderingen was, is dat ook in gang 
gezet voor de nieuwe groep. Heel constructief met hier en daar wat humor is de stuurgroep 
begonnen met een verkenning. 
Er is even teruggeblikt op de ledenvergaderingen van alle drie de clubs. Daarnaast is de sta-
tus bepaald van het onderzoek dat gaat plaatsvinden. Omdat het gevoel bestaat dat er cul-
tuurverschillen zijn is afgesproken dat bij ieder onderwerp terug te laten komen.  
 



 Pagina 2  

 

Bijschrift bij 

afbeelding. 

  
  

  
  

De stuurgroep leden hebben zich uitgesproken om er vol voor te gaan om  het geheel een 
kans te geven. De volgende onderwerpen uit het onderzoek van Bolnes en Sagitta worden 
ook  nu weer onderzocht. En wat zijn de consequenties voor de fusie van de juridische as-
pecten van de Reijerparkhal. 
De stuurgroep komt 25 februari weer bijeen. Dan nog op 11 en 30 maart, waarna de stuur-
groep het rapport van bevindingen weer aan de besturen van de clubs  hoopt te kunnen 
overhandigen. In april zouden er dan weer ledenvergaderingen gehouden kunnen worden. 

Februari 2010 

1 

Woensdag 17 februari heeft een heuse korfbalconferentie plaatsgevonden in Ridderkerk. 
De ontwikkelingen rondom de fusie zijn niet binnen het Ridderkerkse gebleven. Het KNKV 
volgt de ontwikkelingen op de voet.  
Op verzoek van de drie korfbalclubs in Ridderkerk waren ook vertegenwoordigers van de 
gemeente Ridderkerk, Sport en Welzijn, het KNKV, sportfysiotherapie, en het Farelcollege 
bijeen om met elkaar te praten over een moderne korfbalaccommodatie. Het verplaatsen 
van het sportpark Ridderkerk brengt de drie korfbalclubs bij elkaar en dat lijkt een bedrei-
ging, maar is veel meer een kans. 
 
In korte tijd zijn voor de ze korfbalconferentie drie gastsprekers bereid gevonden in te gaan 
op dit veelomvattende thema. Na de opening van wethouder Blesgraaf is ingegaan op de 
huidige status van het fusieproces. Daarna nam middagvoorzitter Van Ree, ervaringsdes-
kundige op het gebied van sportaccommodaties, het over en leidde een discussie in die ging 
over het volgende: 
Een moderne maatschappelijk georiënteerde korfbalvereniging vereist een modern bestuur.  
Gastspreker Broersma, directeur van het KNKV, vertelde daarna de visie van het KNKV op 
modern besturen.  Na de pauze hield gastspreker korfbalgoeroe Ben Crum een pleidooi 
over: een moderne “korfbal”accommodatie als een multifunctioneel sportcomplex.  
De discussie die daarna ontstond was boeiend en gaf aan dat een integrale aanpak van 
groot belang is. De conferentie werd gesloten door Van Ree die aan de hand van voorbeel-
den verschillende exploitatiemogelijkheden presenteerde.  

 
Na afloop werd nog geruime tijd nagepraat over de kansen die ontstaan 
als de drie korfbalclubs de handen ineen slaan.  
Met deze conferentie is, om bouwtechnische woorden te gebruiken,  
gesondeerd en gefundeerd met als doel de mogelijkheden van een grote 
modern bestuurde korfbalclub op een moderne korfbalaccommodatie 
bespreekbaar te maken. 
In deze tijd van bezuinigingen viert creativiteit hoogtij.  
Multidisciplinair en multifunctioneel zijn woorden die daar goed bij pas-
sen.  Hopelijk zal dit leiden tot een mooie grote, financieel sterke en ge-
zonde zaterdag korfbalvereniging. Daar hoort ook een mooie nieuwe  
accommodatie bij. 
 

Korfballend Ridderkerk gaat een spannende en boeiende tijd tegemoet. 

Korfbalconferentie 17 februari 
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Het is alweer enkele weken geleden dat de leden van de drie clubs JA hebben gezegd om 
met elkaar te gaan fuseren. Het lijkt of er niets is gebeurd, maar niets is minder waar.  Er is 
door de drie besturen gewerkt aan een opzet voor het fusietraject waar tal van zaken gere-
geld moeten worden. Daarin is veel hulp van de leden, maar ook van externen zoals het 
KNKV, de gemeente, Sport en Welzijn, andere fusieclubs heel hard nodig is. Woensdag 1 
september komen de drie besturen bijeen in Bolnes voor een soort startbijeenkomst voor 
het fusietraject. Daarin worden plannen gemaakt voor de volgende 9 onderwerpen: 
1. Organisatie en beleid 
2. Korfbaltechnische zaken 
3. Financiële zaken 
4. Juridische zaken 
5. Sponsoring 
6. PR en communicatie 
7. Accommodatie 
8. Naam en kleur, logo en huisstijl 
9. Binden en boeien. 
Na woensdag zal er snel gewerkt gaan worden aan uitwerking van genoemde onderwerpen. 
Zijn er zaken waarvan je het leuk vind om eraan mee te werken, meld je dan aan bij Leo van 
der Welle, Ko Karremans of Jos de Vos. 

augustus 2010 FUSIE 

SAGITTA 

DONCK 

UITVOERING 

  BOLNES   

TEN 

Aan de slag 
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KV Ridderkerk en Twitter 
KV Ridderkerk?  huh, wat is dat nu? Is er al een naam? 
Ja en Nee. Nee, er is nog geen naam voor de nieuwe club. Daar zal werkgroep 8 mee aan de 
slag gaan. Daarover krijgen de leden ook een grote stem. 
De naam KV Ridderkerk is even een werknaam voor ons. Onder deze naam treden we naar 
buiten op. Zo zijn we te volgen via Twitter en zo zal er binnenkort een gezamenlijke website 
zijn. Dus volg ons, wees creatief, en denk mee voor een nieuwe naam, kleur enz. 

De gemeente en Sport en Welzijn 
Op dit moment zijn de drie voorzitters Leo, Ko en Jos in overleg met gemeente en Sport en 

Welzijn over het fusieproces en alles wat erbij komt kijken.  Een van de belangrijkste zaken 

daarbij is de accommodatie. Als daar meer over bekend is dan melden we dat natuurlijk. 

Voorlopig zijn we nog in gesprek op welke manier zij ons kunnen helpen. Van Sport en Wel-

zijn zijn vooral Twan Theelen en Anita Koster hier nu mee bezig. 
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Persbericht 
 

Ridderkerk, 1 januari 2011 
 
 

Nieuwe naam fusievereniging 
 
Tijdens de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2011 is de naam van de op te richten 
fusievereniging tussen Bolnes, Sagitta en Ten Donck bekendgemaakt.  
 
Onder toeziend oog van zo’n 150 belangstellenden werd de naam door Cor van Galen, al meer dan 63 jaar 
lid van Bolnes, onthuld. Na het weghalen van de vlaggen van de drie clubs door de drie voorzitters werd de 
volgende naam in het spotlicht getoond: 

 

KCR 
Korfbal Combinatie Ridderkerk 

 
Op 1 juli 2011 zal de fusie bekrachtigd zijn en ontstaat er één grote korfbalvereniging in Ridderkerk.  
Binnenkort zullen logo en kleuren worden bekendgemaakt. De leden kunnen net als bij naam ook weer mee 
helpen bepalen wat de clubkleuren moeten worden. Via de website www.korfbalfusieridderkerk.nl is het 
mogelijk om met behulp van een shirtjesgenerator mee te denken over de nieuwe clubkleuren. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de werkgroep communicatie van de korfbalfusie Ridderkerk 
 
Hans de Groot, voorzitter Ten Donck 
Leo van der Welle, voorzitter Sagitta 
Jos de Vos, voorzitter Bolnes 
 
www.korfbalfusieridderkerk.nl 
 
 

http://www.korfbalfusieridderkerk.nl/
http://www.korfbalfusieridderkerk.nl/


 

 

 
 

Persbericht KCR 2011-3 
 

Ridderkerk, 31 maart 2011 
 
 

Bestuur en clubkleuren 
 
Tijdens de informatieavond van 30 maart j.l. is er naast het fusievoorstel en de clubkleuren met 
daarbij ook het nieuwe tenue ook bekend gemaakt wie er in het voorlopige bestuur van KCR zitting 
nemen. Voorlopig, omdat er na de oprichting op 1 juli nog formeel geen benoeming heeft 
plaatsgevonden via een ledenvergadering. Dit kan ook niet anders want KCR bestaat dan ook nog 
maar net. Daarom heeft de stuurgroep in het fusievoorstel opgenomen dat er een voorlopig 
bestuur wordt voorgesteld dat zitting heeft tot de eerstvolgende ledenvergadering van KCR welke 
in september zal plaatsvinden. Het voorlopige bestuur is samengesteld door 3 leden van iedere 
vereniging met daarbij de onderstaande taakverdeling. 
 
Arjan Grandia  korfbalzaken 
Martin Wolf   wedstrijdzaken 
Klaudia Boomsluiter    ledenbehoud 
Angelique Pijl       imago en groei 
Jolanda Bergwerff         secretariaat 
Theo van der Poel          financiën 
Hans de Groot                beheer accommodatie 
Leo van der Welle           vrijwilligers en communicatie 
Jos de Vos                     voorzitter 
 
De clubkleuren van KCR worden blauw-rood-wit. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de stuurgroep korfbalfusie Ridderkerk 
 
Hans de Groot, voorzitter Ten Donck 
Leo van der Welle, voorzitter Sagitta 
Jos de Vos, voorzitter Bolnes 
 
 
 
 
 
Per 1 juli a.s. zullen de clubs Bolnes,  Sagitta en Ten Donck fuseren en gaan verder onder de naam 
Korfbal Combinatie Ridderkerk, KCR.  
www.korfbalfusieridderkerk.nl 
 

 
 
 
 

http://www.korfbalfusieridderkerk.nl/
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De stand van zaken in het fusietraject 
De diverse activiteiten in het fusietraject lopen op volle toeren en naderen de voltooiing. Op 16 mei 

is er weer een voorlichtingsavond geweest waarop de aanwezigen zijn ingelicht over de stand van 

zaken op een aantal gebieden betreffende het fusietraject. Op deze avond waren namens de 

gemeente Jan Willem Steeman en Marc Sluimer aanwezig om de stand van zaken namens de 

gemeente toe te lichten. 

 

Juridische zaken 

Het fusievoorstel, de statuten en het 

huishoudelijk reglement zijn klaar. Deze 

stukken zijn van de nodige handtekeningen 

voorzien en naar de notaris gebracht. Deze 

zal er voor zorgen dat alle benodigde 

activiteiten worden uitgevoerd. Denk 

hierbij aan het ter inzage leggen bij de 

Kamer van Koophandel, het bekend maken 

van de voorgenomen fusie in een landelijke 

krant en andere zaken die nodig zijn.  

 

 

 

Een passende accommodatie / Het traject binnen de gemeente 

In de afgelopen periode is er intensief overleg geweest tussen de stuurgroep, Sport en Welzijn 

(SenW) en de gemeente.  Hierbij  is er gesproken over o.a. het aantal korfbalvelden dat nodig is, het 

aantal jeu de boules banen, hoeveel kleedkamers er nodig zijn en hoe groot die moeten zijn en hoe 

groot het clubhuis en andere ruimtes moeten worden. Het geheel moet passen binnen het huidige 

bestemmingsplan. Uit al deze gegevens is een kostenplaatje opgesteld. Dit kostenplaatje is verwoord 

in een voorstel dat door het college van Burgemeester en Wethouders wordt besproken. Daarna 

buigt de gemeenteraad er zich nog over en die nemen uiteindelijk een besluit. In eerste instantie zou 

de bespreking en het besluit in mei plaatsvinden. Binnen de gemeente is besloten om hierover geen 

apart besluit te nemen maar dit op te nemen in de kadernota. Een nadeel hiervan is dat de 

bespreking pas op 9 juni plaats zal vinden in de openbare commissievergadering en het uiteindelijke 

besluit pas op 30 juni wordt genomen in de gemeenteraad. Een belangrijk voordeel is dat het opgaat 

in een groter geheel van nodige maatregelen. Denk hierbij aan een veilige ontsluiting van het 

Reijerpark (nodig voor alle sportverenigingen en het Farelcollege). Ook voor andere verenigingen op 

het Reijerpark zijn aanpassingen nodig. Hierdoor wordt veel duidelijker dat het van groot belang is 

voor meerdere organisaties binnen Ridderkerk. De gemeente geeft aan dat korfbal voor Ridderkerk 

3

Tijdpad juridisch

1 juli 2011
Clubs 

juridisch 
gefuseerd

22 juni 
BAV’n drie 

clubs

Start 
competitie 

KCR

inzage 
KvK

Notariële 
acties

jan feb mrtapr mei jun jul aug sep okt nov dec

16 mei fusievoorstel
uiterlijk 22 mei bij Kamer van Koophandel
22 juni Buitengewone Ledenvergaderingen
30 juni Bolnes, Sagitta en Ten Donck opgeheven
1 juli KCR opgericht
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een van de 5 kernsporten is. Ook een 

signaal welk belang men hecht aan 

een gezonde vitale club en de daarbij 

behorende accommodatie. De 

stuurgroep heeft er een groot 

vertrouwen in dat de gemeente ons 

goed zal helpen met de realisatie van 

een passende accommodatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke accommodatie aan de Sportlaan 
Gedurende de eerste periode na de fusie zal 

er op de accommodatie aan de Sportlaan 

worden gespeeld. Het clubhuis zal worden 

vergroot door middel van een aantal 

portocabines. Ook zullen er twee extra 

kleedkamers bijgeplaatst worden. De 

bijbehorende activiteiten zullen in juli 

plaatsvinden. Vrijwilligers kunnen zich 

aanmelden via klussenbijkcr@gmail.com  

De speelschema’s zijn opgesteld en deze 

laten zien dat de 3 beschikbare velden net 

voldoende zijn. Dit betekent dat deze  van ’s 

morgens tot ’s avonds volledig gebruikt 

worden.  

 

 

 

Zaal competitie 

Voor de zaalcompetitie heeft SenW toegezegd dat KCR optimaal gebruik kan maken van de Fakkel. 

Met SV Saturnus is al overlegd over het gebruik van de Reijerparkhal. Hierdoor is het mogelijk alle 

wedstrijden van KCR in deze twee hallen te gaan spelen. 
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Tijdpad besluitvorming 

17 mei  
Besluit college

9 juni
commissie 

30 juni 
gemeenteraad

gemeente 

en SenW

6 weken

jan feb mrtapr mei jun jul aug sep okt nov dec

17 mei neemt het college een besluit over ingediend voorstel
9 juni voorstel besproken in de commissie Samen Leven 
30 juni besluit gemeenteraad
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Tijdpad 1e jaar Sportlaan

1 juli 2011
Clubs 

juridisch 
gefuseerd

22 juni 
BAV’n drie 

clubs

Start 
competitie 

KCR

KCR

vergunning 
noodgebouwen

plaatsen 
nood
gebouwen

jan feb mrtapr mei jun jul aug sep okt nov dec

vergunningen voor noodgebouwen is aangevraagd
juni: voorbereidingen verhuizingen naar Sportlaan
begin juli: noodgebouwen geplaatst
juli: heeeel veeeel te doen
klussenbijkcr@gmail.com

mailto:klussenbijkcr@gmail.com
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Ridderkerk, 23 juni 2011 
 
Op hun beider ledenvergadering hebben de korfbalclubs KV Bolnes en CKV Sagitta 
ingestemd met het voorstel van de besturen om tot een fusie te komen. Hiermee is 
Korfbal Combinatie Ridderkerk, kortweg KCR,  per 1 juli aanstaande een feit. 
 
Aanvankelijk voorzag het fusieplan in een derde partner, AKC Ten Donck. Maar bij de 
stemming op de ledenvergadering aldaar haalde het voorstel niet de vereiste tweederde 
meerderheid. Het bestuur trad daarop staande de ledenvergadering af.  
De fusie van Ten Donck in KCR ketste af om een aantal redenen.  
- Er werd op het laatste moment teruggekomen op een eerder ja- woord om op 

zaterdag te gaan spelen. 
- Er waren onnodige twijfels over de toekomstige financiën,terwijl de 3 verenigingen 

meer dan gezond zijn. 
En dat terwijl ook de gemeente Ridderkerk het belang van de fusie van de drie clubs 
onderstreepte door er alles aan te doen om een prachtige nieuwe accommodatie op het 
Reijerpark te realiseren. 
 
De voorbereidingen op het seizoen 2011/2012 van KCR zijn inmiddels in volle gang en op 
20 augustus is de startdag van de nieuwe club. Tevens staat er een driekamp gepland als 
oefensessie voor het seizoen, dat in september begint. 
KCR gaat voorlopig spelen op het terrein aan de Sportlaan waar nu Sagitta speelt. 
 
 
Einde persbericht 
 
Bestuur KCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per 1 juli a.s. zullen de clubs Bolnes en Sagitta fuseren en verder gaan onder de naam  
Korfbal Combinatie Ridderkerk, KCR. www.korfbalfusieridderkerk.nl 
 

 
 
 
 

http://www.korfbalfusieridderkerk.nl/
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