
                  
   Nieuwsbrief nr. 1 vanuit de Stuurgroep “Fusie GHVV’13” 

Met deze eerste nieuwsbrief willen wij de leden van v.v. P.F.C. en HVV Bernisse informeren over de 

voortgang van besprekingen tot een definitieve algehele fusie. 

Stuurgroep 
De stuurgroep vergadert wekelijks, om en om op de locaties van Bernisse en P.F.C. 
De stuurgroep bestaat uit: 

- Martin de Groot en Peter Nooteboom namens HVV Bernisse  
- Hans Martens en David van Trigt namens P.F.C. 
- Georgo Muller als onafhankelijk lid en 
- Teun van den Berg als adviseur. 

 
Technische Commissie 
Er is een (tijdelijke) Technische Commissie samengesteld, bestaande uit: 

- Dennis Noordzij en Sietse van der Meer namens Bernisse 

- Dennis Herrewijnen en Jacob van Trigt namens PFC 

De Stuurgroep heeft de TC als eerste opdracht gegeven om op zo kort mogelijke termijn de nieuwe 

hoofdtrainer van GHVV’13 voor te dragen. 

Daarna zal de verdere invulling van de technische staf van de totale selectie worden voorgedragen en zal 

een selectie van 1e en 2e elftal worden samengesteld. Hiervoor zullen op de korte termijn ook gesprekken 

worden gevoerd met alle spelers van de huidige selectie. 

Inmiddels is ook de TC voortvarend van start gegaan en zijn de gesprekken met de huidige trainers al achter 

de rug. Op korte termijn verwachten wij u te kunnen informeren wie de nieuwe hoofdtrainer van GHVV’13 

wordt in geval de fusievereniging met ingang van komend seizoen daadwerkelijk van start gaat.  

Er heeft ook een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van beide verenigingen met de 

gemeente Nissewaard. Op korte termijn zal de gemeente een 2e gesprek met de grondeigenaar, waarop 

het nieuwe complex moet komen, organiseren. 

De Stuurgroep zal ook op korte termijn een gesprek aangaan met de huidige jeugdcoördinator 

voetbaltechnische zaken Raymond Akkermans. 

Tevens is de Stuurgroep bezig met het invullen van de namen van het nieuw te vormen bestuur en de 

diverse commissies. 

Er zal een interim bestuur worden gevormd die de officiële zaken (m.n. financiële zaken) voor het tot stand 

komen van de algehele fusie zal gaan verzorgen. 

Tijdens de komende vergaderingen van de Stuurgroep zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: 

- gesprek met jeugdcoördinator voetbaltechnische zaken 

-  invullen van namen voor én oprichting van diverse (tijdelijke) commissies 

- contact met de gemeente betreffende de ontwikkelingen rond complex Bernisse Noord 

- in een wat later stadium zal worden uitgezocht welke teams waar komen te spelen in het volgende 

seizoen. 

Wij zullen onze leden via nieuwsbrieven op de hoogte blijven houden van de nodige ontwikkelingen.  


