Jaarverslag Secretaris Voetbal Vereniging Montfoort 2018-1019
Op 13 september 2018 werd door de leden in de Extra Algemene Ledenvergadering
ingestemd met het verder verkennen van een eventuele fusie met MSV’19. Er werden
diverse commissies gevormd, waarbij een evenredig aantal leden van v.v. Montfoort als
MSV’19 zitting in hadden.
Dit hele seizoen stond, naast sportieve prestaties, in het teken van het tot stand brengen van
een fusie tussen de beide verenigingen.
In de vergadering van 4 juni 2019 werd separaat aan de leden van v.v. Montfoort en aan de
leden van MSV’19 het fusie plan voorgelegd. De leden v.v. Montfoort uitten tijdens deze
vergadering hun teleurstelling over het voorstel en gaven aan dat zij met dit voorstel niet
zouden kunnen instemmen.
Op 6 juni 2019 is er een speciale commissie, bestaande uit leden van v.v. Montfoort en
MSV’19 bijeen geweest om de pijnpunten alsnog te bespreken en met een nieuw voorstel te
komen.
Op 11 juni 2019 werden zowel bij v.v. Montfoort als bij MSV’19 gestemd over het wel of niet
aangaan van een fusie. Bij beide verenigingen werd door de overgrote meerderheid
aangegeven dat zij willen samen gaan. Hiermee is de fusie tussen beide verenigingen een
feit en gaan de verenigingen verder onder de gezamenlijke naam Montfoort SV’19, hetgeen
staat voor: Montfoort Samen Verder’19.
Ondanks dat veel leden druk waren in fusiecommissies werden er ook gezellige avonden
georganiseerd door de Evenementencommissie.
Zoals elkaar jaar heeft de Evenementencommissie een leuke Sinterklaasavond
georganiseerd en alle meelopende jeugdleden hebben op de laatste avond van de
avondvierdaagse een leuk presentje gekregen.
Op 28 juni 2019 werd het allerlaatste feest gegeven onder de vlag van v.v. Montfoort. Tijdens
deze zeer geslaagde en gezellige avond werd Joke van Zon, die aftreed als
bestuurssecretaris, in het zonnetje gezet en erelid van de vereniging gemaakt. Als vrijwilliger
van het jaar werd Ruud van der Linden in het zonnetje gezet voor de vele vrijwilligerstaken
die hij gedaan heeft en doet voor de vereniging, maar met name dat dankzij hem het
jeugdledenaantal spectaculair gegroeid is.
Tot slot
Dit is het laatste jaarverslag van v.v. Montfoort. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun
(jarenlange) inzet en uiteraard alle leden die zo hard gewerkt hebben om de fusie tot stand te
laten komen. Ik spreek de wens uit dat ook onze fusievereniging Montfoort SV’19 een beroep
kan doen op de vele leden en vrijwilligers. Immers een vereniging is vooral waardevol als het
voor en door de leden is.
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