Beste PSZ-lid,
Via aankondiging informeren we je dat op donderdag 26 april 2018 een algemene ledenvergadering
zal plaatsvinden waarin we een besluit tot ontbinding en vereffening zullen gaan voorleggen.
Mocht dit niet conform de statuten mogelijk zijn, zal een statutenwijziging worden voorgelegd, zodat
we een nieuwe vergadering kunnen plannen om het besluit tot ontbinding en vereffening nogmaals
voor te leggen.
Om tot besluitvorming over te gaan is het namelijk nodig dat ten minste drie/vierde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en dat de besluiten bij een meerderheid van ten minste twee/derde
kunnen worden aangenomen. De statuten biedt daarin nu geen alternatief, mocht de opkomst onder
de 75% blijven. Door de ontstane situatie met FC Zaandam op het Sportpark Hoornseveld, achten wij
het wel noodzakelijk om te beschikken over dit alternatief.
Indien op 26 april niet drie/vierde, maar wel twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zal een besluit tot statutenwijziging worden voorgelegd. Dit betreft een aanpassing van artikel 19,
lid 1b:
Huidig:
Artikel 19:
Lid b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voorstel:
Artikel 19
Lid b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen
drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere
datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigende leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van
tenminste de helft van de uitgebrachte stemmen.
Als op 26 april 2018 ook het criterium van twee/derde niet gehaald wordt, zullen we binnen vier weken
een nieuwe vergadering bijeenroepen waarin de statutenwijziging en ontbinding en vereffening
opnieuw aan bod komen.
Waarom besluit tot ontbinding?
In 2016 hebben we in goed overleg met het bestuur van Hellas Sport afspraken gemaakt om een
verhuizing van Sportpark Jagersveld mogelijk te maken naar Sportpark Hoornseveld. Onderdeel van
de afspraken was onder meer dan vv PSZ een eigen eenvoudige begroting zou gaan hanteren waarbij
we zelf verantwoordelijk bleven voor de inning van contributie en het betalen van de kosten voor met
name de trainer, de loonbelasting en de K.N.V.B. afdracht. Andere kosten voor het gebruik van
velden, kantine en kleedkamers kwamen voor rekening van Hellas Sport, die gedekt zouden moeten
worden van de kantine opbrengsten. Door de oprichting van FC Zaandam en het daarmee gepaard
gaande einde van Hellas Sport is een nieuwe situatie ontstaan die het voortbestaan van vv PSZ
onmogelijk maken.
Op 22 maart jongstleden heeft het nieuwe bestuur van FC Zaandam contact met ons opgenomen om
over de toekomstige samenwerking en mogelijk fusie te spreken. Een week later zijn we na een eerste
verkenning verder gaan praten met elkaar. Uit de gesprekken is voor ons duidelijk geworden dat de
afspraken gemaakt met Hellas Sport niet gehandhaafd gaan worden door FC Zaandam en dat mocht
vv PSZ zelfstandig doorwillen een bijdrage wordt verwacht in de dekking van de vaste lasten van het
sportpark. Voor zowel het gebruik van velden als de nutsvoorzieningen.

Deze bijdrage zou ertoe leiden dat we de contributie bijna zouden moeten verdubbelen om deze te
kunnen voldoen aan FC Zaandam. Wij achten dit geen reële optie en omdat de tijd vrij krap is tot
aanvang van het nieuwe seizoen verwachten wij ook niet elders terecht te kunnen. Naar onze mening
resteert ons dan ook geen andere optie dan de club te ontbinden.
Wat voor effect heeft het ontbinden van vv PSZ voor jou?
In principe ben je vrij om je over te schrijven naar een andere vereniging, maar dan moet je wel aan je
contributieplicht hebben voldaan vóór 14 juni 2018. Is dit niet het geval, dan blijf je ingeschreven bij
vv PSZ en zullen wij en de K.N.V.B. niet meewerken aan een overschrijving.
Omdat er nu een situatie is ontstaan waarin het bestuur ook persoonlijk aansprakelijk gesteld kan
worden voor claims en daaruit voortkomende schulden, zullen we nu ook een strengere aanpak gaan
hanteren om iedereen aan zijn of haar betalingsverplichting te laten voldoen.
Wat wil FC Zaandam?
Het bestuur van FC Zaandam ziet uiteraard graag jullie allemaal als lid komen. Ze wil een grotere
sterkere vereniging opbouwen. Vanuit het uitgangspunt dat de financiële weerbaarheid groter is en dat
je daarmee ook meer hebt in te brengen in gesprek met bijvoorbeeld te gemeente een voor ons
begrijpelijk standpunt. Een fusie waarin vv PSZ dan opgaat in de nieuwe vereniging zou op het eerste
oog een logische stap zijn. Omdat dan de lusten en de lasten (denk aan contributie achterstand) dan
ook overgaan en FC Zaandam al genoeg aandacht moet hebben voor de opbouw van de nieuwe club,
is hiervoor niet gekozen.
Dat FC Zaandam daarmee geen garanties heeft dat leden zich gaan overschrijven neemt zij voor lief.
Op de vergadering zal het bestuur van FC Zaandam de ruimte krijgen om vanuit hun kant een nadere
toelichting te geven.
Hoe zit het met de trainer?
Al enig werknemer van de vereniging en na een dienstverband van bijna 5 jaar betreuren wij dat de
samenwerking op deze manier zal gaan eindigen. Direct na de gesprekken met FC Zaandam hebben
we Raymond geïnformeerd en zijn we in gesprek hoe we de arbeidsrelatie gaan beëindigen.
Vervolg:
Omdat alle ontwikkeling vrij snel zijn gegaan en onze voorbereidingstijd gering is hebben we je via
deze brief in ieder geval op de hoogte willen stellen van hetgeen speelt. In de tussenliggende tijd zijn
we in gesprek met de K.N.V.B., UWV, incassobureaus, etc. om straks de ontbinding en vereffening zo
goed mogelijk te kunnen laten plaatsvinden.
We zullen voor 26 april nog een machtigingsformulier beschikbaarstellen om het mogelijk te maken je
te laten vertegenwoordigen, mocht je niet in staat zijn aanwezig te zijn. De inhoud van deze brief zal
op de site staan van vv PSZ en zullen we via de diverse groepsapps rondsturen.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van vv PSZ,
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