
 

Rapport onderzoek en conclusie: 

VERZOEK TOT VOETBALLEN OP ZATERDAG. 

MEEDEN, 24 MEI 2017 

 

Door een  aantal leden is een aantal maanden het verzoek ingediend bij het bestuur of het (weer) 

mogelijk was om een (recreatief) elftal te laten uitkomen in de zaterdagcompetitie. 

Het bestuur heeft destijds, zonder nadere voorwaarden, aangegeven dat de initiatiefnemers de 

mogelijkheden mochten onderzoeken. Vervolgens zou men met de resultaten bij het bestuur terug 

komen. Bij deze besprekingen werd van bestuurszijde niet gevraagd naar de beweegredenen, althans 

er is geen nadere onderbouwing van het verzoek gevraagd. 

Men had dus de vrije hand en kon vervolgens binnen de vereniging en daar buiten op zoek naar 

“geestverwanten”  die ook graag op zaterdag wilden voetballen, om wat voor redenen dan ook.  

Er werden geen (rand)voorwaarden gesteld,  zoals bijvoorbeeld: 

- 50% moeten oud-spelers zijn die nu niet meer actief voetballen of die vanuit een andere 

vereniging komen; 

- Er mogen geen spelers vanuit de jeugdelftallen worden benaderd omdat deze in potentie 

een kans van slagen moeten hebben bij de selectie zondag; 

- Maak duidelijk wat de financiële meerwaarde van een elftal op zaterdag is; 

- Er mag geen sprake zijn van ‘concurrentie’ voor de zondagafdeling, in die zin dat het 

voortbestaan van de vereniging op het spel staat; 

- Het eventueel weer gaan voetballen op zaterdag moet worden voorgelegd aan de Algemene 

Ledenvergadering omdat deze laatstelijk heeft bepaald dat er weer uitsluitend op zondag 

gevoetbald zou worden.  Daartoe is het bestuur niet bevoegd. 

Het zijn slechts voorbeelden, die destijds als (rand)voorwaarden hadden moeten worden gesteld. Dit 

is niet gebeurd en door deze “weeffout” is een situatie ontstaan waarin er geen enkele belemmering 

werd opgeworpen om te komen tot een zaterdagelftal. 

De initiatiefnemers zijn vervolgens voortvarend en enthousiast aan de slag gegaan, conform de in 

hun ogen gemaakte afspraken met het bestuur.  

Dan ontstaat er een moment  dat via berichtgeving op de website Menterwolde.info naar buiten 

komt dat er mogelijk weer gevoetbald gaat worden op zaterdag. Bij menigeen, binnen en buiten de 

vereniging  slaat dit bericht in als een bom. Verzuimd is tussen partijen, bestuur en initiatiefnemers, 

afspraken te maken over de communicatie naar buiten waardoor de initiatiefnemers vrij waren hun  

“verhaal te doen”. Het geheel is vervolgens een eigen leven gaan leven, waarbij ieder zijn eigen 

invulling gaf. Vanaf dat moment waren er alleen maar verliezers. 

De berichtgeving en de mogelijke gevolgen waren redenen  om nogmaals met de initiatiefnemers om 

tafel te gaan zitten om met hun de voortgang van hun onderzoek te bespreken. In ieder geval werd 

afgesproken dat de communicatie op elkaar wordt afgestemd en dat zonder het bestuur daar in te 

kennen naar buiten geen mededelingen gedaan kunnen worden. Het bestuur is immers de 

hoofdverantwoordelijk en spreekbuis van de leden naar buiten. 



Uit de vele gevoerde gesprekken komen een aantal objectieve criteria naar voren op grond waarvan 

men zou kunnen kiezen voor voetballen op zaterdag, zoals werk en het bezwaarlijk vinden op 

zondagmorgen te voetballen. Al gaande de gesprekken blijkt echter dat met name de gang van zaken 

bij de zondag en de wijze van o.a. selecteren van spelers en de criteria hiervoor in feite de basis 

vormden voor het verzoek om op zaterdag te gaan voetballen. Niet ideële overwegingen maar 

verstoorde verhoudingen bij een deel van de spelers is onze conclusie.  

Zonder hier op detail te willen ingaan kan er zonder meer gesproken worden van destructieve  

verhoudingen tussen enerzijds een aantal spelers en de leiding van de zondagselectie.  

Omdat dergelijke verhoudingen geen legitimatie kunnen zijn om op zaterdag voetbal mogelijk te 

maken zijn er de afgelopen weken meerdere constructieve gesprekken gevoerd met alle 

betrokkenen. Zonder inhoudelijk in te gaan kan worden geconstateerd dat ook hier sprake is van 

ageren op veronderstellingen, groepsgedrag, (negatief)  interpreteren van uitspraken, waarbij zaken 

die positief bedoeld waren als negatief werden waargenomen.  

Wat opvalt in deze gesprekken is dat ieder juist vanuit een positieve (grond)houding naar de v.v. 

Meeden kijkt. Ieder voor zich heeft het beste met de vereniging voor en ziet de ander juist als een 

bedreiging hiervan.  

Door alle partijen is hier open en zoals gezegd constructief over gesproken. Iedereen stelde zich 

kwetsbaar op, erkende zijn eigen tekortkomingen. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat men 

elkaar meer direct moet aanspreken als iets niet duidelijk is, er onrust of onlustgevoelens zijn of men 

het idee heeft niet serieus te worden genomen, dan wel de bejegening te wensen overlaat. Kortom, 

ook hier is (tijdige) communicatie en afstemming een voorwaarde om dergelijke situaties te 

voorkomen. Er zijn tijdig signalen richting bestuur geweest die, helaas,  niet adequaat zijn opgepakt. 

Les voor het bestuur: We zullen een structuur neer moeten neerzetten waarbij vroegtijdig 

geanticipeerd kan worden op signalen die om bestuurlijke interventie/bemiddeling  vragen. 

Dan de vraag waarom alles draait in deze kwestie. Is het mogelijk weer op zaterdag te voetballen? 

Uit de ingeleverde stukken blijkt dat men voldoende spelers heeft om op zaterdag te kunnen starten, 

ook in leiding, training en kantine bezetting is voorzien.  

Echter, de vraag wat betekent dit voor de zondagafdeling en het voortbestaan van de vereniging in 

het verlengde hiervan, is hiermee niet beantwoord. Dat is ook de taak van het bestuur.  

Als je naar de lijst van spelers kijkt zijn er een aantal spelers die nu nog bij de jeugd spelen en een 

aantal spelers in potentie die tot de selectie zondag behoren. Een groot aantal spelers uit de vijver 

van senioren van de v.v. Meeden zal dan  op zaterdag gaan spelen en dan kan niet anders dan 

geconcludeerd worden dat dit de nekslag is voor de zondagafdeling en dus de v.v. Meeden. Dit is dus 

in strijd met de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering, destijds, waarbij gekozen werd voor 

het voortbestaan van de vereniging op zondag. Tel daarbij op dat het verzoek grotendeels is 

ingegeven door de eerder aangehaalde onvrede en het bestuur kan dan tot geen andere conclusie 

komen dan dat het verzoek moet worden afgewezen. Hoe spijtig ook voor de leden die graag een 

balletje wilden trappen op zaterdag. Het verenigingsbelang dient boven het individueel belang te 

worden gesteld. 

 

Wij zijn er ons van bewust dat dit zeer teleurstellend is voor de initiatiefnemers en de spelers die 

benaderd zijn c.q. zich spontaan hebben opgegeven. Wij begrijpen dat er enige tijd nodig is  om dit te 



verwerken, maar we hopen dat de spelers, samen met het bestuur een nieuwe start willen maken. In 

het belang van de v.v. Meeden en in het belang van de onderlinge verhoudingen in ons mooi dorp 

Meeden. 


