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Begeleiding: drs. Ali Karatas en dr. Jan Boessenkool  
Voorwoord 
 
 
Met ontzettend veel plezier hebben wij de afgelopen tijd aan deze bachelorscriptie gewerkt 
om onze opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen af te ronden.  
 
Allebei waren we vanaf het eerste ogenblik geïnteresseerd in de fusieprocessen tussen TMHC 
Tilburg en TMHC Forward omdat wij elk bij een van de clubs hockeyen of hebben 
gehockeyd. Met veel toeval zijn wij samen in de leerkring terecht gekomen en konden zo 
samen precies het onderzoek uitvoeren dat we wilden.  
 
Wij zijn zeer tevreden met het eindresultaat, maar dat hebben wij zeker aan een aantal mensen 
te danken. Allereerst Ali Karatas en Jan Boessenkool die ons in het doen van onderzoek 
hebben begeleid en inhoudelijk hun adviezen met ons gedeeld hebben.  
Daarnaast Hans Gerritsen wiens bijeenkomsten zeer leerzaam waren om onze rol als 
onderzoeker in de gaten te blijven houden wat vele praktische tips heeft opgeleverd.  
Ook willen wij bedanken onze zes medestudenten uit de leerkring Sport in Beweging die goed 
konden begrijpen in welk vaarwater wij zaten en ons vanuit hun eigen ervaringen van nuttige 
informatie konden voorzien. 
Tenslotte de belangrijkste personen; alle mensen die vanuit de clubs en de gemeente Tilburg 
hebben meegewerkt aan ons onderzoek en vooral de besturen van TMHC Forward en TMHC 
Tilburg. Zonder hen was dit onderzoek zeker niet in deze mate compleet geweest.  
 
 
 
Juliette van der Pant en Lenneke de Jong 
april 2010 
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1. Inleiding  
 
Op vele niveaus vindt samenwerking plaats. Zo zijn er landen die samenwerken op 
bijvoorbeeld het niveau van de Europese Unie, scholen die samenwerken bij 
uitwisselingsprojecten en binnen de sport zoals de samenwerking tussen Feyenoord en 
Excelsior. In sommige gevallen gaat deze samenwerking zo ver dat er een fusie uit voort 
komt. Fusies zijn van alle tijden en zijn al in grote getale uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat 
dit voor de betrokkenen altijd voorspoedig verloopt.   
 
De Tilburgse Mixed Hockey Club Forward (in het vervolg (TMHC) Forward) en de Tilburgse 
Mixed Hockey Club Tilburg ((TMHC) Tilburg) zijn op dit moment bezig met hun vierde 
fusiepoging. Drie eerdere pogingen liepen op niets uit. De eerste fusiepoging in 2001/2002 
ging niet door omdat de gemeente de noodzakelijke financiële bijdrage niet wilde geven. In 
2005 waren het beide voorzitters, Paul van der Werf en Maarten Jan Tacke die afzagen van 
een verdere samenwerking omdat het plan wat de gemeente Tilburg voor ogen had, niet 
overeen kwam met hun visie. Een wens om te fuseren was er echter nog steeds. In 2007 kwam 
deze wens tot uiting in de derde poging. De gemeente werkte mee en de nieuwe gefuseerde 
club zou zich gaan vestigen op het complex van TMHC Forward. Dit keer waren het de leden 
van TMHC Tilburg die roet in het eten gooiden. Zij zagen niks in een verhuizing naar de 
andere kant van de stad. Sinds het voorjaar van 2009 zijn de clubs weer serieus bezig met een 
nieuwe poging om te fuseren. Op dit moment hebben beiden een nieuwe voorzitter. Paul 
Schoutens staat bij TMHC Forward aan het roer en Rik Krens bij TMHC Tilburg. Deze keer 
werkt de gemeente ook weer mee, de plannen zijn uitgewerkt en de leden worden 
geënthousiasmeerd. Het enige verschil is dat bij deze poging de locatie van de nieuwe 
gefuseerde club het complex van TMHC Tilburg is.  
In dit onderzoek zijn de verlopen van de fusieprocessen intrigerend. Al drie keer hebben beide 
clubs geprobeerd te fuseren maar telkens is dit om andere redenen niet doorgegaan. De vierde 
poging is nu in volle gang en voor het einde van het seizoen willen beide verenigingen weer 
een stemming onder de leden hebben gehad. Zal het nu wel goed aflopen? Vorige keren 
gingen beide voorzitters met volle vertrouwen in het proces net als deze keer, maar liep het 
ook verkeerd af. Wat is er nu anders? Hoe verloopt nu eigenlijk zo’n fusieproces, waar 
ontstaan knelpunten? Maar voornamelijk, hoe verhouden de machtrelaties zich tot elkaar en 
wat voor een rol spelen de culturen van beide verenigingen?  
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Leeswijzer 

Na de inleiding gelezen te hebben, zullen we u eerst iets meer vertellen over TMHC Forward 
en TMHC Tilburg en de context waarin zij zich begeven. We proberen hier een helder beeld 
te creëren voor de lezer zodat hij het onderzoek en de resultaten in de juiste context kan 
plaatsen. Eerst zullen we wat vertellen over de twee verenigingen, vervolgens iets over andere 
verenigingen en tot slot over voorgaande fusies. Vervolgens zullen we in het hoofdstuk 
Onderzoeksperspectief behandelen welk perspectief we hebben gekozen. Hierin zullen we 
uitleggen vanuit welke theorie we de informatie gaan interpreteren en waarom we hiervoor 
hebben gekozen. In dit hoofdstuk wordt ook vertelt vanuit welk perspectief we de 
onderzoeksresultaten zullen gaan analyseren en wat verschillen en overeenkomsten zijn van 
bepaalde betekenissen.  
In hoofdstuk 4 introduceren wij uitgebreid onze onderzoeksvraag: Wat zijn volgens betrokken 
actoren stimulerende en belemmerende factoren in het fusieproces tussen TMHC Forward en 
TMHC Tilburg? 
Hier valt te lezen hoe we tot deze hoofdvraag zijn gekomen. Ook zijn hier onze deelvragen te 
lezen. Door antwoord te geven op deze vragen hopen wij tot een volledig antwoord te komen 
op onze hoofdvraag. In dit hoofdstuk wordt ook beschreven wat voor een strategie we 
hanteren. Daarnaast wordt het grootste deel van dit hoofdstuk gewijd aan de methodiek. Wat 
voor interviews we gaan houden, met wie we gaan spreken en waarom we voor deze personen 
hebben gekozen. Daarnaast wordt hier ook uitgelegd voor welke andere dataverzameling we 
nog meer hebben gekozen. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk besproken hoe wij onze 
verzamelde data gaan analyseren en voor wat voor methode we hiervoor gekozen hebben. Tot 
slot zullen we het hebben over de validiteit van ons onderzoek.  
In hoofdstuk 5 is ons literatuuronderzoek te vinden. Hierin leggen we een verband tussen 
fusies van organisaties in het bedrijfsleven en in de sportwereld. Eerst hebben we 
literatuuronderzoek gedaan naar fusies in het bedrijfsleven. Vervolgens informatie over het 
karakter van sportverenigingen en de fusies die hier hebben plaatsgevonden. Daarna wordt er 
een vergelijking gemaakt tussen fusies in het bedrijfsleven en in de sportwereld. Deze 
literatuur zal in hoofdstuk 7 worden geanalyseerd met de resultaten uit de praktijk. Deze 
praktijkresultaten zijn te vinden in hoofdstuk 6. We hebben aan de hand van verschillende 
topics onze resultaten gestructureerd zodat het voor u overzichtelijk blijft. Hoe we aan die 
topics zijn gekomen, is te lezen in het begin van dit hoofdstuk.  
In het voorlaatste hoofdstuk zullen wij een antwoord geven op de eerder geformuleerde 
deelvragen en hoofdvraag. We proberen hier een kort en bondig antwoord, gebaseerd op de 
analyse, te geven. 
Tot slot zullen we deze conclusie en overige keuzes in het onderzoek in hoofdstuk 9 ter 
discussie stellen.  
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2. Forward en Tilburg in context 
 
 
De omgeving waarin een fusie zich afspeelt, is vaak van doorslaggevend belang bij het al dan 
niet laten slagen van een fusiepoging. Om een beeld te geven van die omgeving zullen hier 
een aantal aspecten van de omgeving behandeld worden. Allereerst zullen beide betrokken 
clubs beschreven worden met hun geschiedenis en de plaatsing in het Nederlandse en 
Tilburgse hockey. Daarna zullen de eerdere fusiepogingen die genoemd zijn in de inleiding, 
wat uitgebreider aan bod komen. 
 
 
2.1 TMHC Forward 
 
De Tilburgse Mixed Hockeyvereniging Forward is opgericht op 17 december 1930. De vier 
velden van deze vereniging bevinden zich op het Gemeentelijk Sportpark, samen met 
verenigingen van andere takken van sport. Voor kleedkamers kan de vereniging dan ook 
gebruik maken van de gemeentelijke sporthal. De clubkleuren zijn blauw en wit.  
Naast de reguliere hockeytak voor junioren en senioren heeft de club een afdeling 
recreantenhockey en een actieve jeu-de-boules-afdeling. Forward ziet zichzelf als een 
familieclub en als een grote Forwardfamilie. (Bestuur TMHC Forward, 2008) Dat het een 
grote club is klopt, want met 1.234 leden op 31 oktober 2009 is het een van de grootste 
hockeyverenigingen van Nederland. (Ledencijfers KNHB, 2010). De spelende leden zijn 
verdeeld in 16 damesteams, 19 herenteams, 21 meisjesteams, 9 jongensteams en 20 teams bij 
de mini’s. Daarnaast is de jongste jeugd opgedeeld in de puppies en de benjamins. 
(Elftalcommissie TMHC Forward, 2009) 
 
Organisatorisch mag Forward zich een goede vereniging noemen. Na bijna 20 jaar geleden 
prijzen als de Sportprijs van Tilburg en de Jan Wassing-prijs te hebben ontvangen, werd in 
1999 het bestuur uitgeroepen tot Nederlands Bestuur van het Jaar. (Bestuur TMHC Forward, 
2008). Deze prijs voor innovatief besturen werd uitgereikt op het Nederlands Congres voor 
Sportbestuurders, een initiatief van het vakblad SPORT Bestuur&Management, NOC*NSF, 
Ernst & Young en Stichting Sport & Zaken. 
De sportieve doelstelling van Forward is om de hoogste teams in de landelijke hoofd- of 
overgangsklasse te laten spelen. De dames spelen al jaren in de top van de overgangsklasse en 
hebben in de seizoenen 2006-2007 en 2007-2008 in de hoofdklasse gespeeld. De heren spelen 
daarentegen sinds dit seizoen in de eerste klasse, daarvoor hebben ook zij altijd 
overgangsklasse gespeeld. De hoogste reserveteams bij zowel de dames als de heren komen 
wel uit in de (reserve) hoofdklasse.  
 
 
2.2 TMHC Tilburg 
 
De Tilburgse Mixed Hockeyclub Tilburg is de oudste hockeyclub van Tilburg. De 
oprichtingsdatum is vastgesteld op 2 oktober 1925. De vier velden van Tilburg liggen aan de 
Bredaseweg op een locatie in de bossen, ook wel de Oude Warande genoemd. Daar hebben zij 
ook een clubhuis met eigen kleedkamers en douchegelegenheid. De clubkleuren van Tilburg 
zijn terracotta en wit.  
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Naast de reguliere competitie heeft Tilburg ook leden als trimhockeyers en een 
damesveteranenteam op donderdag. (TMHC Tilburg, 2009). Het totaal aantal leden lag op 31 
oktober 2009 op 1.169 (Ledencijfers KNHB, 2010). De hockeyclub Tilburg heeft in totaal 12 
damesteams, 16 herenteams, 20 meisjesteams en 14 jongensteams. Daarnaast zijn er 19 
miniteams en wordt de jongste jeugd de Huppies genoemd. (TMHC Tilburg, 2009) 
 
Organisatorisch waren het bewogen jaren voor TMHC Tilburg. In 2007, na het afketsen van 
de fusie met Forward door het tegenstemmen van de Tilburgleden is het voltallige bestuur 
opgestapt. Zakenman Pieter Bogaers, fel tegenstander van de fusie met locatie Stappegoor, 
heeft genoeg geld weten los te weken bij sponsoren om Tilburg zelfstandig verder te laten 
bestaan. Dit was een tijdelijke oplossing voor de jarenlange financiele problemen. Hij is na 
het opstappen van het bestuur ook direct interim voorzitter geworden. (Brabants Dagblad, 
2009) 
 
Sportief gezien gaat het Tilburg, met name bij de heren, voor de wind. De heren spelen al een 
ruim aantal seizoenen in de landelijke hoofdklasse en de dames spelen, na ver zijn afgezakt, 
nu in de eerste klasse mee. Ook de eerste jeugdteams spelen op een hoog, in sommige 
gevallen zelfs landelijk, niveau. (TMHC Tilburg, 2009) 
 
 
2.3 Overige hockeyclubs in de omgeving 
 
De gemeente Tilburg kent zes hockeyclubs: Forward en Tilburg, THJC Were-di, MHC 
Berkel-Enschot, MHC Udenhout en Studentenhockeyvereniging SHOT. Daarnaast liggen in 
de directe omgeving ook nog MHC HOCO (Oisterwijk), MHC Goirle en MHC Hilvarenbeek. 
Forward en Tilburg zijn verreweg de grootste hockeyclubs in deze regio met Were-di als 
goede derde. Vooral de meisjesjeugdteams en het eerste herenteam groeien erg en doen 
(soms) mee in de landelijke competities. Bij de overige clubs spelen de eerste teams niet 
hoger dan de eerste klasse en heeft tophockey dan ook niet de eerste prioriteit.  
 
 
2.4 Eerdere hockeyfusies 
 
Zoals in de inleiding vermeld staat, is dit al de vierde fusiepoging van de twee verenigingen 
de afgelopen jaren. In het vervolg van dit onderzoek zullen we de pogingen onderscheiden 
door middel van nummering waarbij 1. de eerste poging is en 4. de huidige beschrijft. 
 
1. De eerste poging stamt uit 2001/2002. In deze periode waren beide clubs nog niet echt 
gericht op topsport, met name Forward was nog alleen de ‘gezelligheidsclub’. De 
voorbereidingen voor de fusie waren in volle gang maar ketste in 2002 volledig af. Forward 
eiste dat de gemeente voor volledige facilitering zou zorgen, een bedrag van 3,4 miljoen was 
daarvoor nodig. De gemeente, onder leiding van wijlen Johan Stekelenburg,  was niet bereid 
dit te geven en ging de fusie niet door. De leden van Tilburg vonden dit erger dan de 
Forwardleden, die op Stappegoor nog genoeg mogelijkheden zagen. (Brabants Dagblad, 
2002) 
 
2. De tweede fusie (2005) vond plaats in een andere politieke situatie. De clubs waren zich 
meer aan het richten op topsport en met de komst van burgemeester Vreeman, een 
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uitgesproken hockeyliefhebber, leken de omstandigheden ideaal voor een nieuw 
hockeybolwerk. Deze keer kwamen echter de voorzitters niet tot een gezamelijk plan 
waardoor dit in een vroeg stadium al vergeten kon worden. 
 
3. In 2007 was de hockeyfusie het dichtst bij. De clubs waren eruit gekomen, de gemeente 
was akkoord, de leden van Forward stemden voor, maar de leden van Tilburg gooiden roet in 
het eten. Het verplaatsen naar de locatie bij Forward, op Stappegoor, zagen zij niet zitten. Zij 
wilden liever, zij het in financiële noodtoestand, in de Oude Warande gevestigd blijven. 
(Brabants Dagblad, 2010) 
 
4. Vanaf dat moment is het niet lang stil geweest omtrent de fusie. Het eerste idee was dat 
Forward in zijn eentje zou verhuizen naar Stappegoor (200 meter van de huidige locatie) om 
aan te sluiten bij de totale nieuwe inrichting van dat gebied. Op de plaats van de hockeyvelden 
zou woningbouw komen. Het in gebruik nemen van de eerste nieuwe velden zou plaats 
vinden in augustus 2008. Vanwege de financiële crisis en de onderhandelingen over een 
nieuwe fusie is de aanleg van deze velden echter stilgelegd. Forward heeft er daarom voor 
gekozen zelf twee velden te laten vervangen, deze voldeden namelijk niet meer aan de eisen 
van de hockeybond. (TMHC Forward, 2008) 
Bij het ingaan van de nieuwe onderhandelingen speelden weer een aantal factoren een rol. De 
locatie zou het zwaarste punt worden, daar was de vorige onderhandeling inmiddels op 
afgeketst. De beide besturen waren het eens geworden over een fusie op een braakliggend 
terrein in Tilburg. De gemeente wilde echter meer locaties onderzoeken en heeft de 
commissie van Dun opgesteld die dat onderzoek heeft uitgevoerd. Deze commissie bestond 
uit twee leden namens TMHC Forward, twee leden van TMHC Tilburg en drie onafhankelijke 
personen. Uit het verschenen rapport blijkt dat de locatie die beide clubs voor ogen hadden 
zeer geschikt is, dat een fusie noodzakelijk is maar niet toereikend (Van Dun, 2009) voor de 
exploitatie van het hockeybolwerk daar voor ogen is. Daarnaast werd aangeraden een 
organisatorische en juridische splitsing tussen de vereniging (breedtehockey), tophockey en 
de accommodatie teweeg te brengen. Over de kosten wordt gezegd dat de investering voor de 
bouw van de accommodatie 10,1 miljoen nodig is en dat beide verenigingen samen maximaal 
1 miljoen euro bij kunnen dragen. Veel wordt dus verwacht van andere partijen. Onderzocht 
is dat er jaarlijks een tekort van 165.000 euro zal ontstaan in de exploitatie van de 
accommodatie. Dit zou opgelost kunnen worden door de gemeente de velden aan te laten 
leggen en te laten verhuren aan de fusieclub. De commissie van Dun zegt dat er maar één 
alternatief is: het complex van TMHC Tilburg, zij het onder dwingende voorwaarden. (Van 
Dun, 2009)  
 
Het terrein dat beide clubs en de commissie van Dun voor ogen hadden, wordt in 2009 
afgekeurd door de gemeenteraad. Het is een beschermd natuurgebied en het bestemmingsplan 
zal niet worden aangepast. De enige kans ligt nu nog op het complex van Tilburg in de Oude 
Warande. Veel aspecten aan dit terrein zouden aangepast moeten worden. Er zouden nieuwe 
velden en een nieuw clubhuis aangelegd moeten worden, voor die ruimte zou er echter ook 
een huis aangekocht moeten worden dat op de grond staat die erbij getrokken wordt en zou de 
Zwartvenseweg verlegd moeten worden. Het totale bedrag dat nodig is, wordt gerekend op 
12,1 miljoen euro. De gemeente heeft op 1 februari jl toegezegd 6,1 miljoen euro te investeren 
in het project op voorwaarde dat de clubs een sluitende exploitatiebegroting kunnen tonen 
zonder geldelijke bijdrage van de gemeente en dat de provincie Noord-Brabant 5 miljoen euro 
toezegt. Deze zou moeten komen uit het bedrag dat de provincie voor tophockey in de vier 
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grote steden van Brabant heeft gereserveerd. Mocht aan een van deze voorwaarden niet 
voldaan kunnen worden, gaat het hele project, alweer, niet door. Mochten deze voorwaarden 
wel gerealiseerd kunnen worden, ligt de laatste stem bij de ALV´s, gepland in juni 2010, van 
Forward en Tilburg. (Bestuur TMHC Forward, 2010; Brabants Dagblad, 2010)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TMHC 

Tilburg 
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                                                       TMHC Forward 
 
Resumé 
In dit hoofdstuk hebben we u als lezer kennis laten maken met de twee verenigingen. U weet 
nu wat voor een soort verenigingen het zijn en wat de verhoudingen tussen de twee zijn. 
Daarnaast hebben wij de vorige drie fusiepogingen besproken. Tot slot, niet als minste, de 
huidige fusiepoging. We weten nu al wat over deze fusieprocessen maar zonder theorie en 
praktijk onderzoek kunnen we nog geen antwoord geven op onze hoofdvraag: Wat zijn 
volgens betrokken actoren stimulerende en belemmerende factoren in het fusieproces tussen 
TMHC Forward en TMHC Tilburg? 
Voordat we verder gaan met dit theorie en praktijk onderzoek in de verdere hoofdstukken zal 
het nodig zijn in hoofdstuk drie het gehanteerde onderzoeksperspectief te benoemen en te 
vertalen naar de uitvoering van het onderzoek. Het perspectief dat door ons wordt gehanteerd, 
bepaalt immers op welke wijze het onderzoek uitgevoerd wordt en op welke wijze dat data 
geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.  
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3. Onderzoeksperspectief 
 
 
Voordat wij verder kunnen gaan met ons onderzoek is het noodzakelijk om eerst ons 
onderzoeksperspectief te bespreken. Iedereen heeft een andere kijk op de wereld om zich 
heen. Dit geldt ook voor ons als onderzoekers. Onze kijk is duidelijk van invloed op onze 
interpretatie, analyse en uiteindelijk conclusie van het onderzoek. Dit perspectief heeft niet 
alleen invloed op onze interpretatie, analyse en conclusie maar ook op de wijze waarop we het 
onderzoek benaderen.  
In 3.1 zal naar voren komen voor welk onderzoeksperspectief we hebben gekozen en wat voor 
een invloed dit op ons onderzoek zal hebben. In 3.2 zal het analysekader beschreven worden. 
Dit is de basis voor de analyse die in hoofdstuk 7 gedaan zal worden. Het analysekader vloeit 
voort uit het onderzoeksperspectief. 
 
 
3.1 Onderzoeksperspectief 
 
Het praktijkonderzoek dat wij voor ogen hebben, draait om de sociale verhoudingen binnen 
fusieprocessen. Deze processen bestaan uit ontzettend veel aspecten en kan zo ook uit 
evenveel oogpunten bekeken worden. Omdat het bij (sport)verenigingen draait om een 
vrijwillige organisatie waarin de leden een belangrijke rol spelen, is het naar ons idee 
belangrijk hoe deze zich voelen bij een eventuele fusie. 
Dit sluit aan bij twee theorieën die Coakley en Pike (2009) beschrijven: de ‘critical theory’ en 
de ‘interactionist theory’. Deze worden hieronder inhoudelijk beschreven samen met de 
punten waar wij naar zullen gaan zoeken in het onderzoek. 
 
De ‘interactionist theory’ die Coakley beschrijft, vertelt dat een vereniging gebouwd is op 
mensen en de interactie en relaties tussen die mensen. Dit zal ook ons uitgangspunt worden 
tijdens het onderzoek. De leden creëren de identiteit van een vereniging en kunnen zich ermee 
identificeren. Ook de cultuur van een club is afhankelijk van hen. Leden geven betekenis aan 
gebeurtenissen en deze betekenissen vormen de cultuur en identiteit. De meeste leden bouwen 
een relatie op met ‘hun’ club en met de andere leden van die vereniging. Deze 
betekenisgeving door de leden is voor ons belangrijk in het doen van onderzoek naar een 
fusieproces omdat door een fusie deze dingen sterk kunnen veranderen. Daarnaast zijn dit ook 
de aspecten die leden direct voelen, juist omdat zij daar onderdeel van zijn.   
 
De ‘critical theory’ draait om de machtsverschillen en –verhoudingen binnen een vereniging 
en de eventuele problemen die ‘minder machtigen’ ondervinden. Deze theorie vult het gat in 
dat de sociale interactietheorie achterlaat. Machtsverhoudingen spelen een belangrijke rol bij 
fusies omdat er altijd partijen zijn die meer financiële middelen kunnen bieden of meer kennis 
hebben dan anderen. Deze machtsverhoudingen zijn voor het al dan niet doorgaan van een 
fusie van belang, maar ook voor hoe de uiteindelijke fusieclub eruit komt te zien. Het gaat om 
de macht binnen verenigingen, maar ook tussen de verenigingen en eventuele andere partners 
als de overheid en daarbij of deze macht daadwerkelijk nodig is en op een goede manier 
gebruikt wordt. 
 
Hierbij moet vermeld worden dat wanneer wij een onderzoek willen gaan doen over de 
menselijke aspecten en belangen die een rol spelen in een fusieproces, wij sterk afhankelijk 
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zijn van de input die wij krijgen van de betrokken actoren. De betekenisgeving van hen staat 
centraal in ons onderzoek en is dus noodzakelijke input voor ons.  
 
De keus is op deze theorieën gevallen omdat deze goed aansluiten bij elkaar en bij onze 
ideeën. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in het de sociale verhoudingen in organisaties. 
Bij verenigingen wordt dit door de structuur ook nog versterkt. Wij laten in ons onderzoek de 
andere theorieën die Coackley in zijn boek noemt buiten beschouwing. Het betreft hier de 
functionalistische, conflict, feministische en fichurationalistische theorieën.  
 
 
3.2 Analysekader 
  
Zoals uit de hoofdvraag; Wat zijn volgens betrokken actoren stimulerende en belemmerende 
factoren in het fusieproces tussen TMHC Forward en TMHC Tilburg? blijkt,  richt de analyse 
zich op de betekenisgeving van betrokken actoren aan verschillende aspecten binnen een 
fusieproces. Onze hypothese is dat er verschillende factoren een rol spelen en deze op te delen 
zijn in drie overkoepelende begrippen. Dit zijn belangen van de verschillende actoren, 
machtsverhoudingen tussen verschillende actoren en de cultuur binnen beide verenigingen. 
Belangrijk is dat de betekenissen van actoren centraal staan, het gaat dus met name over 
ervaringen en emoties van de betrokkenen. De eenduidige waarheid en bewezen feiten zijn 
belangrijk wanneer zij de betekenisgeving beïnvloeden, maar daar zal dit onderzoek niet de 
nadruk op leggen.  
  
Onze hypothese is gebaseerd op de context en de onderzochte literatuur die voorafgaand aan 
dit onderzoek geschreven zijn. De literatuur vindt u in een volgend hoofdstuk.  
  
De analyse zal zich vormen naar aanleiding van de betekenissen die betrokkenen gaven aan 
de verschillende aspecten ten tijde van onze interviews. Wanneer er veranderingen plaats 
vinden in de context, veranderen ook de betekenissen van actoren vaak. Dit heeft een dubbele 
werking omdat wij uitgaan van het actor-in-context principe, wat inhoudt dat de actoren te 
maken hebben met de veranderende context (maatschappelijke veranderingen). Zij reageren 
daarop maar zij zijn tegelijkertijd onderdeel van die veranderingen (Anthonissen ea, 1998, 
p.14). Binnen deze context geven de betrokkenen een betekenis aan van zichzelf 
ongedefinieerde gebeurtenissen en begrippen. Dit wordt betekenisholisme genoemd. (Visser 
in Anthonissen ea, 1998, p.236) De actoren ontmoeten elkaar in de bestuurskamer, aan de bar, 
langs de lijn en op ALV´s en aan de onderhandelingstafel. Tijdens fusieprocessen zijn dat 
‘relevante strijdperken’ waar blijkt dat op het eerste gezicht homogene groepen wel degelijk 
divers of gefragmenteerd kunnen zijn. In deze ‘strijdperken’ wordt ‘gestreden’ om de 
betekenisgeving tussen individuen. (Anthonissen ea, 1998, p.209-210) Vanuit dit principe zal 
in het eerste deel van de analyse ook de context centraal staan. 
 
In die strijd verdedigen de verschillende actoren hun eigen belangen. Het is nog niet duidelijk 
voorafgaand aan het praktijkonderzoek welke actoren daadwerkelijk een rol spelen in de 
verschillende fusieprocessen. De belangen kunnen de ene keer gelijk aan elkaar zijn en op een 
volgend aspect van elkaar verschillen. Bij het afwegen van de belangen speelt met name ook 
de macht van de verschillende actoren mee. Deze machtsverhoudingen worden zover 
mogelijk uit de interviews naar voren gehaald en in de analyse geplaatst. 
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De cultuur van de beide verenigingen zal voor de meeste leden van groot belang zijn. Zeker 
leden die al langere tijd bij de club spelen, zullen zich verbonden voelen met hun eigen club 
en kunnen zich identificeren met de vereniging en met de andere mensen die daar lid zijn. 
Zeker in het geval van rivaliserende en concurrerende clubs, zoals in dit geval, kan het wij/zij 
gevoel erg sterk leven. Dit kan zeker de betekenisgeving van de betrokkenen beïnvloeden. 
(Van der Meulen, 2007, p.84) 
 

Resumé 
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat ons onderzoeksperspectief een combinatie is van 
de ‘critical -’ en ‘interactionist theory’. Het onderzoek richt zich op het achterhalen van de 
betekenissen die betrokkenen geven aan de aspecten belangen, macht en cultuur die in de 
context van een fusieproces voorkomen.   
Nu duidelijk is wat voor een onderzoeksperspectief we hebben gekozen en wat het 
analysekader vormt, zullen we in het volgende hoofdstuk onze onderzoeksopzet toelichten. 
Op basis van het gekozen onderzoeksperspectief komen de overwegingen op methodologisch 
niveau naar voren. We zullen in het volgende hoofdstuk alvorens de probleemstelling 
bespreken die tijdens het onderzoek centraal staat. Tenslotte zullen we de methodologie die 
tijdens het onderzoek wordt gehanteerd, weergeven. 
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4. Onderzoeksopzet 
 
 
Na het uiteenzetten van het onderzoeksperspectief en het hieruit voort vloeiende 
analysekader, zullen we in dit hoofdstuk de onderzoeksopzet bespreken. We beginnen in dit 
hoofdstuk met de probleemstelling die in het gehele onderzoek centraal staat. In 4.2 bespreken 
we de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek. Hier zal naar voren komen wat de 
hoofdvraag is en welke deelvragen hier bij horen. Deze vragen komen voort uit het 
perspectief. We zijn benieuwd naar de betekenisgeving van de betrokkenen in context.  
Vervolgens zullen we in 4.3 de methoden die we gebruiken in ons onderzoek naar voren 
komen. Deze methoden, ook wel onderzoeksstrategie genoemd, komen voort uit ons gekozen 
perspectief. Hoe dit op elkaar aansluit zullen we in die paragraaf verder toelichten.  
 
 
 4.1 Probleemstelling 
 
Drie eerdere pogingen strandden om verschillende redenen en toch blijven beide clubs, in 
combinatie met de overheid, het proberen om een fusie te bewerkstelligen. De vierde 
fusiepoging is nu in gang, daarbij speelt ook het risico dat de fusie niet door kan gaan. Vele 
betrokkenen kunnen een fusie tegenwerken wanneer er een verschil is in betekenisgeving aan 
de fusie. Ook kan een groot verschil in identiteit en een wij-zij cultuur een fusie tegenwerken. 
Zoals eerder gezegd zijn drie pogingen mislukt en is de vierde fusiepoging in volle gang. De 
vraag is of men leert van zijn fouten. Waarom zijn de vorige fusies misgelopen en wat is er in 
deze poging anders dat het wel tot een fusie leidt.  
 
 
4.2 Doel- en vraagstelling 
 
Het doel dat wij daarom stellen voor dit onderzoek, is het te weten komen van de faalfactoren 
van de vorige fusiepogingen tussen Forward en Tilburg. Daarnaast willen wij het onderzoek 
ook bruikbaar te maken voor andere sportverenigingen. Om die reden onderzoeken wij verder 
welke belangen de verschillende groepen in het huidige fusieproces hebben en wie van de 
betrokken actoren de meeste invloed heeft. Na dit onderzoek moet duidelijk zijn waar de 
knelpunten zich in een fusieproces vormen.  
 
Dit doel mondt uit in de volgende hoofdvraag:  
 
Wat zijn volgens betrokken actoren stimulerende en belemmerende factoren in het fusieproces 
tussen TMHC Forward en TMHC Tilburg?  
 
Om tot een antwoord op deze vraag te komen, rijzen er een aantal nieuwe vragen op. Deze 
deelvragen hebben wij als volgt geformuleerd;  
 
Waarop liepen de vorige fusies tussen Forward en Tilburg vast? 
Wat zijn de redenen van hockeyverenigingen om te gaan fuseren?  
Wat voor een rol spelen de betrokken actoren in een fusieproces? 
Welke belangen spelen een rol bij de verschillende actoren? 
Hoe is de macht verdeeld tussen de verschillende actoren in het fusieproces?  
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De laatste vier deelvragen richten zich op het fusieproces wat nu gaande is tussen beide 
hockeyverenigingen.  
 
 
4.3 Onderzoeksstrategie  
 
Onze onderzoeksstrategie komt voort uit ons gekozen perspectief. Het gaat in ons onderzoek 
over de betekenissen die betrokkenen geven aan de aspecten belangen, macht en cultuur in 
context. Hierdoor is het volgens ons noodzakelijk om met de betrokkenen zelf te praten. De 
volgende keuzes die wij gemaakt hebben zijn gebaseerd op deze overtuiging, deze vindt u in 
deze paragraaf.  
 
De enige manier waarop je naar ons idee goed onderzoek kan doen naar de meningen van 
leden en de machtsverschillen die zich bevinden tussen de verschillende actoren, is kwalitatief 
onderzoek. Gevoelens van mensen en de redenen die oorzaak zijn voor dat gevoel, zijn niet 
goed te onderzoeken door middel van enquêtes. De methoden die wij gebruiken zijn 
documentenanalyse en interviews en focusgroepen met de betrokkenen.   
Ons onderzoek is deductief. Eerst hebben we ons literatuuronderzoek gedaan en op basis van 
die uitkomsten hebben we een topiclijst kunnen opstellen. De literatuur heeft ons op 
aandachtspunten gewezen voor in het praktijkonderzoek.  
 
4.3.1 Literatuuronderzoek 
Het theoretisch kader van ons onderzoek is voortgekomen uit een literatuurstudie. In deze 
studie hebben wij onderzoek gedaan naar verschillende thema’s welke zijn: fusieprocessen in 
het bedrijfsleven, het karakter van sportverenigingen en tot slot fusieprocessen in de 
sportwereld. Deze thema’s zijn naar voren gekomen toen wij vooronderzoek deden naar dit 
onderwerp. Voor dit literatuuronderzoek hebben wij verschillende literatuur over fusies 
bestudeerd. Dit bestond uit zowel boeken over fusies in het bedrijfsleven, de machtsbelangen 
die bij fusies een rol spelen en eerder gedane onderzoeken naar fusies in de sportwereld. De 
resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in hoofdstuk 5. Samen met de resultaten van 
hoofdstuk zes zullen deze geanalyseerd worden in hoofdstuk 7.  
 
4.3.2 Empirisch onderzoek 
Na ons theoretisch onderzoek te hebben afgerond zijn wij gestart met ons empirisch 
onderzoek. Voor deze dataverzameling hebben wij verschillende methoden gebruikt. Welke 
dat zijn geweest, kunt u in deze paragraaf lezen.  
 
Interviews  
We hebben onze informatie vergaard door onder andere interviews te doen. Deze interviews 
hebben we aan de hand van onze eerder opgestelde topiclijst gehouden; onze interviews 
waren semigestructureerd. Dit heeft ertoe gezorgd dat ons praktijkonderzoek goed aansluit bij 
ons literatuuronderzoek en er op het einde tot een goede analyse en conclusie kan worden 
gekomen. Hierbij hebben wij ook opengestaan voor onderwerpen die onze respondenten aan 
hebben gedragen. In onze resultaten hebben wij deze onderwerpen verwerkt. 
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Focusgroepen 
Het merendeel van de geïnterviewde leden hebben we in focusgroepen gesproken. Onze 
verwachting was dat de jeugd sneller en meer praat dan wanneer zij alleen worden 
geïnterviewd. Achteraf bleek dit een juiste beslissing want de jeugdleden vulden elkaar veelal 
aan tijdens de gesprekken. We waren benieuwd naar hun mening omdat zij immers de 
toekomst van de vereniging zijn maar wordt er wel rekening met hen gehouden? We hebben 
ervoor gekozen om met zowel leden uit een topteam als leden uit een recreatief team te 
spreken om erachter te komen of er verschil is tussen het niveau hockey wat de leden spelen, 
de context, en de betekenisgeving die hieraan gekoppeld is.  
 
Respondenten 
We hebben tien interviews gehouden. Onze respondenten waren de huidige en voormalige 
voorzitters van beide verenigingen. Deze mensen hebben altijd dicht bij de fusieprocessen 
gestaan en konden ons ontzettend veel vertellen over voorgaande fusies maar ook over het 
huidige proces.  
Tevens hebben we met twee mensen van de gemeente Tilburg gesproken. Door deze 
respondenten weten we welke betrokkenheid de gemeente in deze fusieprocessen heeft gehad. 
Daarnaast hebben deze twee respondenten een andere context dan de (oud)voorzitters van de 
verenigingen en hebben hierdoor een andere betekenisgeving.  
De laatste groep respondenten die we hebben gesproken, waren de leden. De leden begeven 
zich weer in een hele andere context dan voorgaande respondenten, met gevolgen dat hun 
betekenisgeving erg verschilt. De leden hebben we in verschillende categorieën opgedeeld: 
topsporter/breedtesporter, seniorlid/jeugdlid en Forward/Tilburg. Het was onze intentie om in 
deze categorieën met focusgroepen te werken. Dit is, op twee categorieën na, gelukt. We 
hebben van Tilburg een jeugdspeelster uit een eerstelijnsteam en een seniorlid  uit een 
eerstelijnsteam individueel gesproken. Het was in de tijdsplanning niet mogelijk om met 
meerdere teamleden tegelijk te spreken. De rest van de leden hebben we wel in focusgroepen 
gesproken.  
 
We hebben deze respondenten gekozen omdat deze naar onzes inziens een goed beeld geven 
van hoe de vorige fusiepogingen zijn verlopen en voornamelijk waarop ze afgeketst zijn. 
Door huidige betrokkenen te interviewen hebben we een beeld kunnen schetsen van hoe de 
situatie nu is en hebben we gelijkenissen kunnen zoeken met de voorgaande fusies wat het 
mogelijk maakt om antwoord op onze hoofdvraag te geven.  
Onze verwachting was dat bepaalde betrokkenen een geheime agenda zouden hebben. Immers 
hebben we te maken met machtsbelangen. Beide verenigingen willen naar waarschijnlijkheid 
het beste voor hun eigen club. Ondanks dat het kon leiden tot het verzwijgen van sommige 
antwoorden, hebben wij er voor gekozen volledig transparant te zijn naar onze respondenten. 
Wel hebben wij benadrukt dat we onafhankelijke onderzoekers zijn en hebben ons ook zo 
opgesteld.  
 
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht met de respondenten.  
 
Documentenanalyse  
Voor de documentenanalyse hebben we krantenartikelen en notulen van algemene 
ledenvergaderingen gebruikt. Het Brabants Dagblad heeft tijdens de fusiepogingen vaak 
verslag gedaan van de stand van zaken. We hebben gekeken of de pers enigszins invloed heeft 
gehad op het mislukken van de voorgenomen fusies.  



 
 
              Alleen of toch samen?          L. de Jong & J. van der Pant            23-04-2010      
 
 

19

 
Overzicht Respondenten 
 TMHC Forward TMHC Tilburg 
Huidige voorzitters Paul Schoutens Rik Krens 
Voormalige voorzitters Ed de Roos  

Paul van der Werf 
Maarten Jan Tacke  
Pieter Bogaers 

Leden  - Speelster Dames 6  
 

- Speelster Dames 1 
- Speelsters Dames 8 

Jeugdleden - Speelsters MB3 
- Speelsters MA1 

- Speelster MA1 
- Spelers JA2 

 Gemeente  
Projectleider Edwin van der Werf 
Beleidsmedewerker Sport Alphons Bracké 
 
Analyse 
We hebben alle interviews letterlijk uitgewerkt omdat naar onze mening hierin de meeste 
informatie werd gegeven. We hebben bijna alle interviews gezamenlijk afgenomen zodat we 
beiden een goed beeld hadden over de antwoorden van de respondenten. Daarnaast was dit 
een goede methode omdat we beide vragen konden bedenken en er geen stil moment viel. 
We hebben de uit interviews verzamelde data gecodeerd. Dit hebben wij eerst open, dan 
axiaal en tot slot selectief gecodeerd. Het open coderen heeft ervoor gezorgd dat de gegevens 
beter hanteerbaar waren en overzichtelijk waren. Aan bepaalde fragmenten van de data 
hebben we codes gegeven, dit heeft de thematisering bevorderd. We hebben in deze fase de 
nadruk gelegd op ervaringen, standpunten, indrukken en visies die uit de interviews naar 
voren zijn gekomen. 
In de tweede fase hebben we axiaal gecodeerd waarbij de betekenis van de belangrijke codes 
achterhaald werden en waar mogelijk het begrip omschreven was. Belangrijke doelen die hier 
centraal stonden waren het uitzoeken wat belangrijke en minder belangrijke elementen van 
het onderzoek waren en daarnaast het reduceren van de omvang van de gegevens en het aantal 
codes. In de laatste fase heeft de nadruk gelegen op het leggen van verbanden tussen de 
eerdere codes en de literatuur. Uiteindelijk heeft dit voor  overzichtelijke 
onderzoeksresultaten gezorgd waardoor wij tot een analyse en conclusie konden komen.  
 
 
4.4 Validiteit 
 
Dit onderzoek zal voldoende valide zijn. De gehanteerde begrippen, cultuur, belangen en 
macht zijn redelijk abstract maar de beschrijvingen in de literatuur en de operationalisering 
naar de topiclijst hebben de lading gedekt. Omdat de interviews altijd geïnterpreteerd werden, 
is het moeilijk te zeggen dat de inhoud bedoeld is zoals wij dat hebben opgeschreven. Ook 
andere factoren, waar wij niet van afwisten, hebben een rol kunnen spelen als oorzaak van 
gedachtes. Hier hebben we geprobeerd achter te komen en de factoren te achterhalen, maar dit 
is wellicht niet overal gelukt. 
De externe validiteit zal redelijk hoog zijn. Het voorbeeld bij deze hockeyverenigingen was 
een uniek geval, maar elke fusie kent zijn eigen proces. De grote lijnen zullen in de toekomst 
echter wel vergeleken kunnen worden.  
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4.5 Rol onderzoeker  
 
Wij hebben geen opdrachtgever en hebben daarom onafhankelijk onderzoek gedaan. Hierdoor 
hoeven wij geen verantwoording af te leggen naar de verenigingen. We hebben voor dit 
onderwerp gekozen omdat we beide uit Tilburg komen en het toeval wil dat Lenneke lid is bij 
TMHC Forward en Juliette jarenlang bij TMHC Tilburg heeft gehockeyd. Beide waren we bij 
de laatste fusiestemming in 2007. We voelen ons verbonden met de twee hockeyclubs en 
volgen de laatste ontwikkelingen op de voet. Toen er een onderzoeksonderwerp moest komen 
voor onze bachelorscriptie was voor ons de keuze snel gemaakt. Alhoewel we geen 
opdrachtgever hebben (gehad), zullen we onze onderzoeksresultaten wel aan TMHC Forward 
en TMHC Tilburg aanbieden.  We hebben immers onderzoek gedaan bij de twee 
verenigingen.   
 
 
Resumé 
In dit hoofdstuk hebben we de centrale probleemstelling van het onderzoek gepresenteerd. 
Wat zijn de echte belangen van de betrokken actoren bij het proces. Waarom gaat een fusie 
telkens niet door terwijl er naar waarschijnlijkheid wel een wens is om te fuseren.  
Uit deze probleemstelling is onze centrale vraagstelling gevloeid: Wat zijn volgens 
betrokkenen stimulerende en belemmerende factoren in het fusieproces tussen TMHC 
Forward en TMHC Tilburg? Naast deze vraagstelling heeft u in 4.2 ook de deelvragen 
kunnen lezen die ondersteuning bieden voor het beantwoorden van deze centrale 
vraagstelling. Vervolgens is de uit het onderzoeksperspectief voortgevloeide strategie 
benoemd. We hebben duidelijk gemaakt voor welke methoden we hebben gekozen en 
waarom we juist voor deze methoden hebben gekozen. Naast de probleemstelling, 
vraagstelling en strategie is in dit hoofdstuk ook onze rol als onderzoeker naar voren 
gekomen, die van onafhankelijke onderzoekers.  
In het volgende hoofdstuk zullen we verder ingaan op ons vraagstuk door theoretisch 
onderzoek naar fusieprocessen te doen. We maken hier een vergelijking tussen fusies in het 
bedrijfsleven en fusies in de sportwereld. Ook zal het karakter van sportverenigingen naar 
voren komen.   
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5. Theoretisch kader 
 
 
In dit hoofdstuk zullen we verschillende onderdelen en aandachtspunten van fusieprocessen in 
het bedrijfsleven en in de sportwereld beschrijven. Daarnaast komen verschillende 
karaktereigenschappen van sportverenigingen aan bod.  
In paragraaf 5.2 beschrijven wij de algemene achtergrond van fusies met een korte 
geschiedenis, de redenen tot fuseren, de fases in een fusieproces en de machtsrelaties die van 
belang zijn tijdens de onderhandelingen en het uitvoeren van de fusie.  
In 5.3 wordt door ons vervolgens een beeld geschetst van sportverenigingen. Er wordt 
uitgelegd wat een vereniging inhoudt en met welke aspecten daarvan rekening gehouden moet 
worden bij het ingrijpen in de club. Kortom wat is de cultuur van (sport)verenigingen.  
In 5.4 zullen we deze twee stukken samenvoegen en dat gaat over fusieprocessen in 
sportverenigingen. Vooral het eerste deel is gericht op het bedrijfsleven, het tweede en derde 
deel op sportverenigingen.  
 

 
5.1 Fusieverschijnsel  
 
In onderstaande paragraaf zullen verschillende aspecten van het verschijnsel aan bod komen. 
We zullen onder andere een definitie geven van het begrip fusie, een korte geschiedenis van 
het verschijnsel geven en verschillende fases benoemen.  
 
5.1.1 Definitie fusie en verschillende soorten fusies  
“Een fusie is een vorm van samenwerking en samensmelting van ondernemingen waarbij 
deze hun volledige economische en juridische zelfstandigheid verliezen en waarbij de partners 
in overleg uitmaken wat de doeleinden van de samenwerking en de wijze van realisatie ervan 
zullen zijn.” (Van Dam en Marcus, 1995). Er zijn verschillende fusies te onderscheiden.  
Zo kent het bedrijfsleven de horizontale fusie. Hierbij bevinden twee of meerdere bedrijven 
zich in de dezelfde bedrijfstak. Zij hebben ook een soort van gelijke functie, zij bieden 
dezelfde producten of diensten aan. Het zijn dus concurrenten. (Campbell R. Harvey, 2004) 
Daar tegenover staat de verticale fusie waarbij twee of meerdere bedrijven uit dezelfde 
bedrijfskolom met elkaar fuseren. Zij hebben niet dezelfde functie. Dit zouden elkaars 
leveranciers en afnemers kunnen zijn. Als bedrijven dit doen, doen ze dat vaak om de kosten 
te verkleinen, onder andere de vervoers- en administratiekosten vervallen hier. (Campbell R. 
Harvey, 2004) 
 Ten derde is er een fusie waarbij twee bedrijven qua bedrijfstakken en bedrijfskolommen 
niets met elkaar te maken hebben. Er is meestal nog wel sprake van een zeker verwantschap 
tot activiteiten van de ondernemingen. Dit soort fusie wordt Conglomeratie genoemd.  
Tot slot wordt er gesproken over diversificerende fusies. Hierbij staan de twee of meerdere 
bedrijven helemaal los van elkaar. Zij hebben niets met elkaar te maken qua bedrijfstakken en 
kolommen. Het zijn twee of meerdere totaal verschillende bedrijven. 
(The Columbia Electronic Encyclopedia, 2007: ‘merger’) 
 

5.1.2. Korte geschiedenis over het fusie verschijnsel 
In de geschiedenis van fusies bestaan zogenoemde fusiegolven. Periodes van lichte toename 
tot een piek waarna het weer afneemt. Deze ontwikkeling vindt plaats over een periode van 
een paar jaar. De geschiedenis kent 5 fusiegolven. Het vreemde is dat onze economie wel 
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zonder fusies kan maar dat ze altijd terugkomen.  
De eerste piek vond plaats tussen 1899 en 1911 in de Verenigde Staten. Kenmerkend voor 
deze fusies was dat ze een horizontaal karakter hadden. Dit betekent dat het bedrijven waren 
met gelijksoortige goederen. Dit kon ook zijn tussen meerdere ondernemingen. Grote 
marktbedrijven zoals IBM en GM ontstonden in deze tijd. Tijdens de tweede golf rond 1916 
kwam de verticale fusie in opkomst. De derde piek werd daarentegen gekenmerkt door het 
hoge aantal conglomeraties. Bij de vierde golf kwamen minder fusies voor maar de waarde 
van de fusies waren wel veel hoger dan voorheen. Deze piek vond plaats halverwege de jaren 
80 van de vorige eeuw. Tot slot kwam de vijfde fusiegolf vanaf 1992 op gang en piekte in 
2000. In totaal waren er 10.000 fusies met een waarde van 1500 miljard dollar tijdens de 
meest recente fusiegolf.  
Naoorlogse fusiegolven lopen in de Verenigde Staten en Nederland gelijk. Opmerkelijk is dat 
in Japan er weinig binnenlandse fusies zijn maar veelal met het buitenland. De golven in dit 
land liepen ook gelijk met die van de Verenigde Staten en Europa. (Bartel ea, 2002, pp 124) 
 
5.1.3. Motieven 
Uit bovenstaande blijkt dat het fusieverschijnsel niet noodzakelijk is voor organisaties omdat 
anders elk bedrijf wel op een fusie zal aansturen. Toch blijft het fenomeen wel structureel 
terugkomt. Waarom worden organisaties zo aangetrokken om te fuseren? Hiervoor zijn 
verschillende motieven te noemen. Ten eerste zijn veel organisaties zich door de globalisatie 
op strategisch gebied gaan heroriënteren. Men hoopt door te fuseren sterker te staan in de 
mondiale markt, en dan voornamelijk in de Europese markt. Wat de organisaties vooral 
aantrekt aan fuseren, is de verwachting van een groter marktaandeel met als resultaat meer 
winst. Men poogt dit te realiseren op twee verschillende manieren: door zich te beperken tot 
de kernactiviteiten en door het afslanken van ondersteunende en/of stafafdelingen. Daarnaast 
blijft de afzetmarkt enigszins gelijk waardoor er alleen gegroeid kan worden door het 
overnemen van andere organisaties. Een belangrijke rol in dit proces spelen de 
concurrentieposities. Bedrijven moeten ten alle tijden concurreren met andere organisaties 
binnen hun marktgebied, door te fuseren zal men een betere positie boven de andere 
verkrijgen. (Van Dam e.a., 1995) 
Een ander motief voor fuseren is deskundigheid. Vele organisaties willen de krachten 
bundelen door hun kennis met elkaar te delen of door het ontstaan van schaalvoordelen door 
samenvoeging van activiteiten. Dit verschijnsel waar organisaties elkaar aanvullen of 
versterken wordt ook wel synergie genoemd. Naast zakelijke motieven zijn er ook een aantal 
persoonlijke motieven die een rol spelen bij fusies. Een management van een grote 
onderneming krijgt veel meer aanzien en inkomen dan dat van een kleine onderneming. Ook 
wordt de kans om zelf overgenomen te worden steeds kleiner. (Van Dam ea, 1995) 
 
5.1.4. Verschillende fases in het proces 
Het fusieproces bestaat in de bedrijfswereld uit drie fases (Rinnooy Kan in Bartel, 2002, pp 
80). Deze kunnen elkaar ook overlappen. Is een fase voltooid dan wordt het proces in de 
volgende fase verder uitgediept. Naar mate het proces vordert, nemen ook het aantal 
betrokken partijen toe. De drie hoofdstadia die elk een positief resultaat moeten opleveren 
hebben betrekking op een strategische-, onderhandelings- en een integratiefase. 
Ondernemingen zullen op basis van een strategisch plan beslissen of men wil fuseren met een 
andere onderneming. De analyse die gemaakt wordt moet betrekking hebben op de sterktes en 
zwaktes van de onderneming, de krachten die van invloed zijn op de markten die worden 
bediend en de betekenis van de sector binnen de macro-economie. Wanneer deze analyse is 
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volbracht heeft de onderneming een duidelijk beeld van de andere onderneming in relatie tot 
de sector waarin het opereert. Als er dan wordt besloten door te gaan met het fusieproces 
komt men in de onderhandelingsfase terecht. Deze vangt aan op het moment van het eerste 
contact met de over te nemen partij en sluit wanneer er een overeenkomst tussen beide 
partijen waarin de fusie is geregeld, wordt opgesteld. De hoofdpunten van deze fase zijn het 
vaststellen van de onderhandelingsstrategie, het in gesprek komen met de kandidaat, de 
opstelling van een ‘letter of intent’ en tot slot het onderzoek van de boeken van de over te 
nemen onderneming. Wanneer de eerste twee fases succesvol zijn doorlopen komt men aan in 
de laatste fase, die van afronding en integratie. Naast de besturen van beide partijen worden in 
de laatste fase andere stakeholders bij het proces betrokken. In deze fase zijn een aantal 
beslissingsmomenten. De belangrijkste zijn de opstelling van het uiteindelijke akkoord, 
goedkeuring door de autoriteiten, de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen, het zo 
nodig inlichten van de vakbeweging en de ondernemingsraad. (Bartel ea, 2002) 
 
5.1.5. Machtsrelaties  
Machtsuitoefening wordt door Mulder gedefinieerd als: ‘het in bepaalde mate bepalen van het 
gedrag van anderen of richting geven aan het gedrag van anderen’. (Mastenbroek, 1996, pp 
39) Hieruit blijkt dat macht in elk facet van het leven terugkomt en bepalend is om iets voor 
elkaar te krijgen. Dit komt overeen met het partijenmodel wat aan macht geen positieve of 
negatieve waardering geeft. Het partijenmodel gaat uit van organisaties als 
belangengemeenschap van eenheden (Reijnders 2006, p. 28 ). Volgens dit model is het een 
natuurlijk en onvermijdelijk gevolg van leven binnen een maatschappelijk bestel (Lammers 
1983). Ook bij fusies speelt macht een grote rol. Macht is in organisaties duidelijk, men weet 
hoe voor hen de verhoudingen liggen. Bij het fusieproces is dit allerminst duidelijk. De 
machtsrelaties vinden plaats volgens het partijenmodel omdat de nieuwe gefuseerde 
organisatie nog een nieuw systeem van als legitiem ervaren machtsverhoudingen tussen de 
organisaties of tussen delen van organisaties moet ontwikkelen. (Verweel, 1995) 
Tijdens het fusieproces vinden er onderhandelingen plaats. Deze worden gekenmerkt door de 
spanning tussen het streven om het eigen aandeel in de beschikbare middelen te vergroten en 
anderzijds het belang om het totaal aan middelen zo groot mogelijk te laten zijn. Hierbij valt 
te denken aan de locatie van het hoofdkantoor, het bestuur of een nieuwe naam. Bij een fusie 
moet dit opnieuw uitgevochten worden. Meestal overschrijdt het aantal wensen van een 
organisatie het mogelijke of beschikbare. Hier ligt een gevaar op de loer, wanneer beide 
organisaties teveel hun eigen visie willen doorvoeren zal een succesvolle fusie niet 
gerealiseerd kunnen worden. (Mastenbroek, 1996) 
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5.2 Het karakter van sportverenigingen  
 
Het karakter van bedrijven is niet te vergelijken met het karakter van sportverenigingen. Dit is 
met  name het gevolg van de specifieke eigenschappen die kenmerkend zijn voor 
verenigingen. Allereerst zullen algemene kenmerken van sportverenigingen genoemd worden, 
met name de vrijwilligerscultuur en de symbolische waarde. Vervolgens zullen een aantal 
verschillende soorten verenigingen aan bod komen met hun eigenschappen. Al met al zal zo 
een beeld geschetst worden over de context waarin de fusies plaats moeten vinden. 
De leden van het bestuur, maar ook de trainers, coaches, scheidsrechters en andere 
‘werknemers’ van een sportvereniging zijn voornamelijk vrijwilligers, net als alle andere 
leden van de vereniging. Voor sommige functies wordt wel een vergoeding gegeven, ze 
krijgen een onkostenvergoeding of worden zwart uitbetaald, maar functies binnen een 
vereniging worden zelden als baan gezien en worden op zich genomen door mensen met 
passie voor de sport en de vereniging. (Sportstichting Sittard-Geleen, 2008) 
De meeste leden zijn vol passie en emotie betrokken bij hun vereniging. Dit is prettig omdat 
de vrijwilligers zich inzetten voor de club, maar is ook een aandachtspunt omdat de gedeelde 
passie van de vereniging wel kan botsen met individuele passie. (Van Slobbe, 2009) Van 
Slobbe concludeert in zijn artikel Passie als tweesnijdend zwaard in de sportvereniging dat 
passie het kloppend hart is van een vrijwillige vereniging en dat die passie en emotie de 
kracht achter een vereniging kunnen zijn, maar, wanneer de passie niet goed gecombineerd 
wordt met kennis, ook de zwakte van een vereniging. (Van Slobbe, 2009) 
Dit is van belang wanneer er rekening gehouden zal moeten worden met het karakter van een 
vereniging. De definitie van een vrijwillige vereniging bestaat volgens Anthonissen en 
Boessenkool (1998) uit minimaal twee aspecten. Ten eerste de maatschappelijke verbanden 
die niet tot de staat behoren, de kern ligt niet in de formele economie maar in de formele 
levenssfeer. Ten tweede hebben ze niet de focus op materiële belangen en zijn ze niet 
gebonden aan familie of religie. De gezamenlijke bezigheden die op een sportclub worden 
uitgeoefend en het wederzijds vertrouwen dat nodig is hiervoor hebben volgens Van der 
Meulen (2007) tot gevolg dat er sociaal kapitaal wordt opgebouwd. Dit wordt niet bewust 
opgebouwd maar gebeurt vanzelf naar aanleiding van de alledaagse, ongedwongen 
ontmoetingen. Onder sociaal kapitaal verstaat van der Meulen vertrouwensbanden tussen 
mensen naar overtuiging van de politicoloog Putnam (Van der Meulen, 2007, p.8). 
Sociaal kapitaal is op verschillende vlakken erg van belang voor mensen. Allereerst op sociaal 
gebied; vertrouwensbanden, vriendschappen en uitgebreide kennissenkringen zorgen voor 
minder eenzaamheid en een afname van bijvoorbeeld discriminatie. Ten tweede  is sociaal 
kapitaal belangrijk op het politieke vlak. Wanneer er vertrouwensbanden zijn, zullen er 
discussies op gang komen en zullen mensen hun meningen uitwisselen met elkaar. Dit zorgt 
voor een groot draagvlak. Ten slot is het goed voor op economisch gebied. Door het 
onderlinge vertrouwen is de kans groter dat projecten samen worden aangepakt en het maken 
van afspraken en het naleven daarvan is makkelijker wanneer de partners elkaar vertrouwen. 
Dit sociaal kapitaal wordt mede opgedaan in sportverenigingen. (Putnam in Van der Meulen, 
2007, p.10) 
De leden van de meeste sportverenigingen zijn intern gericht. Zij richten zich op andere leden  
of op mensen aan wie de organisatie hulp biedt. Deze vereniging, een zogenaamde mutual 
support organization, bestaat van, voor en door leden. In die verenigingen zijn vele aspecten 
die de mensen met elkaar verbinden. Een aantal van deze aspecten zijn bijvoorbeeld symbolen 
als clubkleuren en tenues, rituelen als clubliederen voor een wedstrijd van het eerste team of 
een gebed voor aanvang van een ledenvergadering of tenslotte de naamgeving. Veel van de 
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symboliek is ontstaan tijdens de eerste jaren van een vereniging, tijdens de verzuiling. 
(Anthonissen ea, 1998) 
 
De rechtsvorm van een sportclub is een vereniging. Deze mag namelijk, in tegenstelling tot 
een stichting, leden hebben. Bij een vereniging gaat het om het nastreven van een bepaald 
doel. Voor sportverenigingen is dat doel vaak het samen sporten en het is van belang dit te 
bereiken door middel van samenwerking. De financiën van een vereniging zijn belangrijk, 
maar winst maken is niet het doel. De inkomsten komen, naast sponsorbijdragen en subsidies 
van de gemeenten, voornamelijk uit de contributies van de leden. De winst die een vereniging 
maakt moet gebruikt worden ten voordele van de vereniging.  
Een vereniging heeft echter niet altijd dezelfde vorm van vereniging. Het grootste verschil dat 
kan bestaan is het verschil in rechtspersoon. Een formele vereniging (een vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid) heeft haar statuten vastgelegd in een notariële akte en bezit wel 
rechtspersoonlijkheid. Daartegenover staat een informele vereniging, een vereniging die met 
een onderhandse akte kan worden opgericht. Deze rechtsvorm bezit beperkte 
rechtsbevoegdheid. Verenigingen hebben een (dagelijks) bestuur maar de uiteindelijke macht 
ligt bij de ledenvergaderingen die minimaal een keer per jaar georganiseerd dienen te worden. 
(Dijk & Van der Ploeg, 2002) 

 
5.3 Fusies in de sportwereld  
 
Zoals blijkt uit het eerste gedeelte is een fusie niet een beslissing die zomaar even genomen 
wordt. Wanneer die beslissing dan ook in een specifieke context als een sportvereniging 
wordt genomen, mag er verwacht worden dat dit verschillend zal zijn aan de bedrijfskundige 
fusies. Om dat te kunnen onderzoeken worden hieronder allereerst de motieven van 
sportverenigingen om te fuseren genoemd, vervolgens de verschillende actoren die een rol 
spelen. Daarna de fases die onderscheiden kunnen worden en ten slotte de machtsrelaties die 
spelen tussen de actoren in de verschillende fases. 
 
5.3.1 Motieven in de sportwereld 
Zoals eerder genoemd zijn er in het bedrijfsleven verschillende motieven om te fuseren. 
Organisaties hopen door een fusie hun deskundigheid en activiteiten te bundelen waardoor 
een groter marktaandeel te behalen valt en daardoor hun concurrentiepositie verbetert. Naast 
deze zakelijke belangen spelen de persoonlijke ook vaak een belangrijke rol.  
Wanneer sportverenigingen een fusie aangaan, hebben zij hiervoor ook ieder hun eigen 
motieven. Interne en externe factoren zijn aanleidingen voor een fusie. Intern zijn vooral een 
afname van het ledenaantal en financiële tekorten van grote invloed. Door de vele keuzes die 
men tegenwoordig heeft, verliezen vele verenigingen leden. Waar er vroeger maar een aantal 
populaire sporten waren zoals voetbal, zwemmen, hockey en atletiek zijn er tegenwoordig 
veel meer alternatieven. Grote professionele verenigingen dienen zich aan en zijn zeer 
populair onder de Nederlandse bevolking. Dit heeft nadelige gevolgen voor kleine 
verenigingen want zij zien hierdoor hun ledenaantal sterk afnemen.  
Wanneer het ledenaantal terug loopt, heeft een vereniging minder inkomsten. Sponsoren 
trekken zich terug en er komt minder contributie binnen. De club heeft echter nog wel de zorg 
voor dezelfde accommodatie, velden moeten onderhouden worden en het clubhuis moet 
verlicht en verwarmd worden. Door deze onevenwichtige balans tussen inkomsten en 
uitgaven komen veel verenigingen in de financiële problemen.  
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Een andere reden die wordt genoemd voor een fusie is het kaderprobleem. Al hoewel dit een 
aanzienlijk kleinere aanleiding is dan de twee bovengenoemde. Binnen verenigingen is het 
steeds lastiger om leden bereidt te vinden om een keer te fluiten of een bardienst te draaien. 
Dit zorgt ervoor dat al deze taken op een klein groepje vrijwilligers aankomt. Door te fuseren 
worden meer leden enthousiast om een steentje bij te dragen. Ten minste, dat is de 
verwachting.  
Naast de interne aanleidingen zijn er ook een aantal externe factoren die aansturen op een 
fusie. Zo spelen politiek-economische processen een rol zoals een gemeente die druk uitoefent 
op het accommodatiegebruik. Immers, wanneer de vereniging maar de helft van de 
accommodatie in gebruik heeft, kan de gemeente de rest van de grond gebruiken voor andere 
doeleinden. Daarnaast worden veel gemeentes door de landelijke overheid gekort op hun 
budgetten. Dit vertaalt zich naar minder subsidie voor sportverenigingen. Daarnaast heeft een 
vereniging ook last van sociaal-culturele processen zoals individualisering, consumentisme en 
demografische ontwikkelingen. Deze aspecten van buitenaf zorgen voor een druk op de 
vereniging waardoor deze zich genoodzaakt kan voelen om te fuseren. (Boessenkool e.a. 
1997) 
Deze interne en externe factoren leiden voor een deel van de leden tot dezelfde motieven die 
in het bedrijfsleven worden genoemd. Een vereniging ziet potentie in een fusie omdat 
hierdoor het ledenaantal aanzienlijk groeit en in sommige gevallen zelfs verdubbeld. Een 
toename in leden betekent een groter marktaandeel, wat weer sponsoren aantrekt. Ook zal de 
gemeente meer tijd, geld en energie in een grote vereniging stoppen dan in een kleine 
vereniging. Een hoog ledenaantal zorgt voor een betere concurrentiepositie. Omdat er niet 
alleen topsporters maar ook recreatieve sporters zich aansluiten bij de vereniging zal de 
concurrentiepositie verbeteren op zowel breedtesport als op topsportgebied. Wanneer 
verenigingen fuseren, betekent dit ook dat de eerste teams worden samengevoegd. De beste 
spelers worden uitgekozen zodat er een topteam wordt gevormd. Hier kan een vergelijking 
worden gelegd met de krachten bundelen in bedrijven. Deskundigheid ofwel talent wordt 
samengevoegd.  
Dit alles heeft tot gevolg dat de fusies zowel een sportief als een financieel gewin opleveren. 
Een aanlokkelijk vooruitzicht voor verenigingen die zich steeds meer naar de afgrond 
begeven.  
 
5.3.2 Actoren 
In een fusieproces zijn de twee of meerdere verenigingen die uiteindelijk één club zullen 
worden, de belangrijkste actoren. De verenigingen zijn echter ook niet als geheel te zien. Er 
kunnen grote verschillen zijn tussen de ´gewone´ leden, de atleten en de bestuursleden in 
bijvoorbeeld de kennis en contacten die zij hebben (Boessenkool in Knoppers ea, 2006).  
Daarnaast komt er voor sommige fusies in de sportwereld veel druk van buiten, met name van 
een sportbond, gemeente of provincie. Deze oefenen vaak druk uit vanwege de uitstraling die 
een grote club kan hebben voor een stad of de mogelijkheden die het biedt om de competitie 
op een hoger niveau te krijgen. Daarnaast is het voor gemeenten goedkoper minder 
verenigingen te hebben omdat zo minder subsidies uitgedeeld hoeven te worden. 
(Boessenkool in Knoppers ea, 2006)  
Een andere belangrijke actor in een fusieproces is de fusiecommissie die ingesteld wordt. 
Deze bestaat uit de voorzitters van de betrokken verenigingen, en daarnaast wordt het 
aangeraden een onafhankelijk bestuurder zitting te laten nemen in de commissie (Boessenkool 
ea, 1997). Vervolgens speelt ook de pers vaak een grote rol. Zij berichtten over de feiten die 
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zich afspelen, maar laten zich ook kritisch uit over de ontwikkelingen en personen binnen het 
fusieproces.(Boessenkool in Knoppers, 2006) 
Ten slotte zijn er ook actoren die zijdelings een rol spelen. Dit zijn de sponsoren en de 
omliggende clubs. Sponsoren kunnen zich soms binden aan de club waar zij zelf lid van zijn, 
waar ze verwantschap mee voelen. De vraag is of dat bij een fusieclub ook zal bestaan. 
Daarnaast hebben vaak beide clubs een hoofdsponsor. Wie dat wordt wanneer er nog maar 
één club is, zal niet meteen duidelijk zijn. (Boessenkool in Knoppers, 2006) Omliggende 
sportclubs kunnen ook actor zijn in een fusieproces als zij niet meedoen aan de fusie. Dit kan 
op verschillende manieren. Zo is het mogelijk dat zij een ledenstroom verwachtten van een 
van de fusieclubs vanwege bijvoorbeeld de locatie van de nieuwe club (Brabants Dagblad, 
2007) of er zal juist een leegloop ontstaan van de talenten omdat de fusieclub een hoger 
niveau zal gaan halen.  
 
5.3.3 Fases 
In 1997 is door Boessenkool, Van der Spek en Anthonissen, vanuit het Centrum voor Beleid 
en Management van de Universiteit Utrecht, een handleiding geschreven voor 
voetbalverenigingen die willen fuseren. Zij geven daarin aan dat er in de literatuur vele fases 
onderscheiden worden in fusieprocessen, maar dat de indeling in fases niet te strak moet 
worden genomen. De fases lopen niet alleen in elkaar over maar kunnen ook door elkaar heen 
lopen. Toch hebben zij gekozen voor een fase-indeling. Ze maken verschil tussen de 
verkenningsfase, het fusieproces en de postfusiefase. Deze fases worden nu vergeleken met de 
drie verschillende fases uit het bedrijfsleven die eerder beschreven zijn. 
In het begin van het proces, in de verkenningsfase is het van belang dat een vereniging de 
context waarin zij opereren, analyseren. De context bestaat dan uit de maatschappelijke, de 
geografische en de interne context. Op basis van die analyses is het mogelijk te zoeken naar 
een geschikte fusiepartner. Deze fase staat eigenlijk gelijk aan de strategische fase, de eerste 
fase uit het fusieproces in het bedrijfsleven. Ook daar moet gekeken worden naar de 
omgeving en de interne omstandigheden. Vanuit die beschrijvingen kan men kijken naar de 
noodzaak van fuseren en de eventuele partners.  
De volgende fase speelt zich af vanaf het moment dat er contact gelegd is met de andere partij 
tot het moment dat de fusie vrijwel definitief is. Rinnooy Kan noemt die fase de 
onderhandelingsfase, bij Boessenkool ea heet de fase ‘het fusieproces’. Moet een bedrijf een 
onderhandelingsstrategie uitdenken, gesprekken voeren met de kandidaat, de financiële  zaken 
regelen en een ‘letter of intent’ opstellen, voor sportverenigingen is dit niet anders. Het enige 
punt waar een club meer rekening mee moet houden dan een profit-organisatie, is het feit dat 
de leden emotioneel vaak meer betrokken zijn bij hun club dan medewerkers bij hun bedrijf. 
Zo is de communicatie met de leden en stakeholders en de onderhandeling over symboliek erg 
belangrijk in deze fase. Het grootste verschil is dat de tweede fase in het bedrijfsleven eindigt 
wanneer het contract opgesteld is, bij de sportverenigingen wanneer het contract is getekend 
en de fusie ook daadwerkelijk in werking treedt. 
Dit betekent ook dat de laatste fases waarin onderscheid wordt gemaakt wel degelijk van 
elkaar verschillen. De laatste fase in het fusieproces bij sportverenigingen wordt de 
postfusiefase genoemd, terwijl de bedrijven de integratiefase ingaan. Voor de bedrijven is het 
zaak om nu de stakeholders bij het proces te betrekken en het uiteindelijke contract te 
tekenen. Dit vindt volgens Boessenkool ea plaats in ‘het fusieproces’ en de postfusiefase komt 
daar dan weer achteraan. Hierin vindt vooral evaluatie plaats. Zo is het van belang de analyses 
uit de verkenningsfase te bekijken en eventueel te herzien en te bekijken of er interne 
problemen (ledenvertrek, financiële moeilijkheden of de opstelling naar de gemeente toe) zijn 
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opgetreden. Ook is het belangrijk de verschillende partners te analyseren. Zijn zij uiteindelijk 
gelijkwaardig geworden of was dat ook niet de bedoeling? Ook tussen de leden is het 
noodzakelijk. Er moet nagedacht worden of de vereniging nu echt één club is of dat de 
verschillende subculturen en identiteiten nog steeds zichtbaar zijn en of dit problemen geeft.  
Tenslotte is de communicatie van belang, hoe deze is gegaan met de leden en de stakeholders 
en of de bestuursleden ook tevreden zijn. Daaronder valt ook het punt of de symboliek 
voldoet volgens de sporters. De vraag is dan of er gelijkwaardigheid gecreëerd is of dat dat 
nog zou moeten veranderen. 
Al met al is te zeggen dat de fusieprocessen van het bedrijfsleven en de sportwereld niet veel 
van elkaar verschillen. De laatste fases vertonen veel verschil wanneer ze met elkaar 
vergeleken worden, maar wanneer er gekeken wordt naar het gehele proces is dit niet het 
geval. De integratiefase valt bij Boessenkool ea in het tweede deel en de postfusiefase zou 
ook achter de drie fases van Rinnooy Kan geplaatst kunnen worden als evaluerend deel.  
 
 Bedrijfsleven 

Rinnooy Kan 
Sportverenigingen 
Jan Boessenkool  

Fase 1  Strategische fase  Verkenningsfase  
Begin  Analyseren van de interne en externe 

context  
Analyseren van de interne en externe 
context 

Eind Contact opnemen met fusiepartner Contact opnemen met fusiepartner 
Fase 2 Onderhandelingsfase Fusieproces 
Begin Eerste contact met fusiepartner Eerste contact met fusiepartner 
Eind Opstellen van het contract Contract getekend en in werking treden 

van de fusie  
Fase 3  Integratiefase  Post fusie fase  
Begin Stakeholders worden bij het proces 

betrokken 
Wanneer de fusie volledig gerealiseerd 
is  

Eind Contract tekenen   
 
 
5.4 Machtsverhoudingen in de verschillende fases  
 
Gedurende de verschillende fases in het fusieproces spelen de bovenstaande actoren steeds 
een verschillende rol. De machtsverhoudingen tussen de actoren zullen aan hier bod komen 
voor de eerste en tweede fase.  
 
5.4.1 De verkenningsfase 
In de verkenningsfase zijn er vele actoren die een rol spelen. Wanneer leden en/of 
bestuursleden niet tevreden zijn over de gang van zaken of de positie van de vereniging 
kunnen zij het verlangen om te fuseren uitspreken. Deze gesprekken vinden meestal plaats in 
de sportkantine zodat al snel veel leden lucht krijgen van de voorgenomen plannen. 
Langzamerhand zal het balletje gaan rollen en zodra veel leden de wens hebben om te fuseren 
zal het bestuur serieus over dit na moeten gaan denken. Aan het einde van de verkenningsfase 
hebben de leden veel macht. Door het karakter van een vereniging worden belangrijke 
beslissingen genomen tijdens een algemene ledenvergadering. Pas wanneer een merendeel 
van de leden toestemming geeft voor een fusie kan de vereniging naar de volgende fase.  
Waar de leden na onvrede aansturen op een eventuele fusie heeft de gemeente meer macht om 
een fusie te realiseren. Bij meer dan de helft van de voetbalfusies was de gemeente de directe 
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aanleiding voor een fusie. Er waren volgens lokale overheden teveel voetbalverenigingen en 
daardoor accommodaties in Nederland. Om deze aantallen terug te dringen ging de hand op 
de knip; iets waar vele verenigingen niet op voorbereid waren en het hoofd financieel niet 
meer boven water konden houden. De enige oplossing die nog restte, was fuseren. 
Gesprekken met lokale overheden lopen veelal stroef, gemeenten zijn niet happig op teveel 
sportverenigingen. Deze willen immers allen een subsidie voor hun accommodatie. De 
verenigingen kunnen individueel geen machtsfactor tegen de gemeente vormen. Deze heeft 
altijd genoeg professionals in huis, waar de vereniging het met vrijwilligers moet doen. 
De pers kan een sterk aanjagende rol spelen maar zullen nauwelijks een directe aanleiding 
voor een fusie zijn. Ze kunnen wel stimuleren na te denken over een eventuele fusie maar 
wanneer hier binnen de vereniging totaal geen sprake van is, zal dit vrij kansloos zijn. 
Wanneer er echter geruchten over een fusie zijn dan speelt de pers hier slim op in. De pers 
heeft net als de gemeente andere belangen dan de sportverenigingen. Verhalen worden 
aangedikt om het verhaal aantrekkelijk te maken zodat het verkoopt. Veelal worden de voor- 
en tegenstanders tegen elkaar opgezet wat negatieve gevolgen heeft voor de fusieplannen. Er 
ontstaat wederzijds wantrouwen.  
Geconcludeerd kan worden dat in de verkennende fase de gemeente de meeste macht heeft.  
Zij hebben de meeste professionele kennis in huis omdat er gespecialiseerde ambtenaren op 
dit vakgebied zijn. Daarnaast hebben de leden van een vereniging ook veel macht. Zij kunnen 
uiteindelijk op de algemene ledenvergadering voor of tegen de fusie stemmen. Wel moet 
hierbij gezegd worden dat de leden alleen iets met die macht kunnen wanneer de gemeente 
meewerkt, ook zijn zij niet altijd bewust van de invloed die zij kunnen hebben. Daarom speelt 
de gemeente de belangrijkste rol. De pers heeft wel invloed op de snuffelperiode maar geen 
beslissingbepalende. (Boessenkool ea, 1997) 
 
5.4.2 Fusieproces 
In het fusieproces zijn er nieuwe actoren die zich op het speelveld begeven. Nadat de leden 
hebben aangegeven voor een fusie te zijn, wordt er een zogenaamde onderzoekscommissie 
opgesteld. Deze commissie doet onderzoek naar de verschillende mogelijkheden die een 
vereniging heeft. Zo gaan ze op zoek naar een nieuwe locatie, indien gewenst,  en een 
potentiële fusiepartner. Een te groot cultuurverschil is veelal de reden dat veel potentiële 
partners afvallen. Wanneer er na een lange tijd nog geen geschikte kandidaat is gevonden, 
moet de onderzoekscommissie een hele andere kwestie gaan onderzoeken: Is een fusie wel de 
beste oplossing voor de problemen binnen de vereniging? Vanuit dit oogpunt heeft de 
onderzoekscommissie veel invloed op het proces. Wanneer ze niet genoeg hun best doen of 
zich realiseren dat een fusie niet de beste oplossing is zal heel de fusie niet doorgaan. 
Wanneer de onderzoekscommissie een geschikte kandidaat heeft gevonden, zit haar taak erop. 
Vanaf dat moment wordt er een speciale fusiecommissie opgericht. In deze commissie zitten 
in ieder geval de voorzitters van beide verenigingen en enkele andere bestuursleden. Op hun 
machtspositie wordt later teruggekomen. Wat sterk aangeraden is, is een onafhankelijke 
voorzitter. Deze heeft een belangrijke rol in het proces en daardoor ook veel macht. Hij moet 
het proces bewaken en ervoor zorgen dat eventuele machtstrijd tussen leden binnen de 
fusiecommissie opgelost worden. Voor een succesvol fusieproces is het van belang dat ten 
alle tijden de neuzen van de commissieleden dezelfde kant op wijzen. Iets wat erg moeilijk is 
want er is meestal sprake van wederzijds wantrouwen. Een onafhankelijke voorzitter die sterk 
in zijn schoenen staat, is essentieel. De overige leden uit de fusiecommissie hebben veel 
macht, zij bepalen immers hoe de nieuwe vereniging eruit komt te zien, waar de nieuwe 
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vereniging zich gaat vestigen en wat de nieuwe naam, tenue en oprichtingsdatum gaan 
worden. Dit zijn allemaal onderwerpen waar zij de beslissing over nemen.  
Alhoewel deze commissie de besluiten neemt, is het verstandig te luisteren naar wat er speelt 
onder de leden. Dit om nare verrassingen op de algemene ledenvergadering te voorkomen. 
Uiteindelijk hebben bij een vereniging de leden formeel gezien de meeste macht. Zij stemmen 
in een ALV voor of tegen de fusie. Uit de praktijk blijkt dat de leden nauwelijks een rol van 
betekenis spelen, ze hebben onvoldoende kennis van de stand van zaken om zich te mengen in 
het machtsproces (Boessenkool ea, 1997). Maar om het zekere voor het onzekere te nemen is 
het raadzaam om de leden nauw bij het proces te betrekken, voornamelijk wanneer het over 
de symboliek gaat.  
De machtspositie van de gemeente neemt enigszins af in deze fase omdat twee verenigingen 
eenmaal sterker staan dan een. De gemeente heeft in de verkenningsfase aangestuurd op een 
fusie en zal hierom wat behulpzamer zijn. De nieuwe gefuseerde club is van maatschappelijk 
belang omdat zij veel leden zullen krijgen. De enige macht die de gemeente nog heeft, is de 
beschikking over geld. Vele fusies zijn hiervan afhankelijk. Dit geeft de gemeente een sterke 
onderhandelingspositie, zo kan zij onder andere mede bepalen waar de nieuwe club gevestigd 
moet worden.  
De rol van de pers verandert niet veel ten opzichte van de verkenningsfase. De sponsoren 
hebben maar een kleine rol in het fusieproces. Ze kunnen bepalen of ze de club nog willen 
sponsoren en een gedeeld sponsorschap met de andere hoofdsponsor aangaan. Willen zij dit 
niet dan heeft dit niet veel consequenties voor de vereniging. Door de fusie zullen veel 
bedrijven geïnteresseerd zijn in een hoofdsponsorschap. De nieuwe vereniging zal in het 
begin veel aandacht krijgen en daardoor ook de sponsor. Hieruit blijkt dat zij weinig tot geen 
macht hebben in het fusieproces.  
Ook de sportbonden spelen maar een minimale rol in het hele proces. Zij geven alleen per 
seizoen een deadline waarvoor de nieuwe vereniging gefuseerd moet zijn. Dit in verband met 
de competitie van het nieuwe seizoen. In de onderhandelingen heeft de bond geen macht. 
(Boessenkool ea, 1997) 
 
 
Resumé  
 
In dit hoofdstuk is gebleken dat fusies zowel in het bedrijfsleven en als in de sportwereld uit 
verschillende fases bestaan. Waar je bij profit-organisaties de strategische-, onderhandelings- 
en integratiefase kunt onderscheiden heb je in de sportwereld de verkenningsfase, het 
fusieproces en de postfusiefase. Bij verenigingen hebben de verschillende actoren een hele 
andere rol dan de actoren bij de profit organisaties. Dit is te wijten aan het feit dat 
verenigingen sociale en culturele aspecten hebben en er veel sociaal kapitaal wordt opgedaan 
in de sportwereld. Door de passie in sportverenigingen kunnen persoonlijke belangen en 
verenigingsbelangen door elkaar heen lopen. In de zakenwereld wordt met name gekeken naar 
het grootste economische belang en wat het beste is voor de organisatie. Toch zijn er enige 
overeenkomsten te noemen voor de motieven om te gaan fuseren tussen deze werelden. Beide 
willen groter worden en de krachten bundelen om daardoor hun concurrentiepositie te 
verbeteren. Bij de vereniging zie je dit terug in meer leden, talent bij elkaar brengen en 
hierdoor de concurrentiepositie te verbeteren. Een verschil is dat organisaties in de 
sportwereld een sportief en financieel gewin als resultaat voor ogen hebben en profit 
organisaties alleen een financieel gewin.  



 
 
              Alleen of toch samen?          L. de Jong & J. van der Pant            23-04-2010      
 
 

31

De knelpunten vormen zich rondom het feit dat de vereniging een mutual support 
organization (van, voor en door de leden) is. De veronderstelling is dat men veel waarde hecht 
aan de symboliek binnen de vereniging, leden voelen zich verbonden met de naam, 
clubkleuren en oprichtingsdatum. Wanneer men gaat fuseren hebben de leden het gevoel dat 
hun vereniging zijn cultuur en identiteit verliest. Wanneer zij zich hierbij neer hebben gelegd 
in de verkenningsfase en men in het fusieproces belandt speelt de fusiecommissie een grote 
rol. De commissieleden vanuit de vereniging hebben meer kennis van zaken dan de ‘gewone’ 
leden. Ook zien zij het belang van een fusie in. Ondanks deze kennis en inzicht zijn ook zij 
emotioneel betrokken bij hun vereniging. Beslissingen over een nieuw tenue, naam of locatie 
zullen hierdoor erg stroef verlopen. Waar ook op gelet moet worden is het ontstaan van 
wederzijds wantrouwen. Vooral de pers kan hier een belangrijke rol in spelen door 
sensationele, maar vaak opgeblazen, verhalen te publiceren. Om dit te voorkomen is het ten 
zeerste aan te raden een sterke onafhankelijk voorzitter plaats te laten nemen in de 
fusiecommissie. Deze voorzitter speelt een grote rol in het proces en heeft als voornaamste 
taak alle betrokkenen op een lijn te houden.  
Tot slot is er de gemeente die in veel fusies een grote rol speelt. Vaak heeft zij de meeste 
macht in het gehele proces. Zij kan als enige aansturen op een fusie in de verkenningsfase. 
Daarnaast heeft de ze in het fusieproces een grote invloed doordat vele nieuw gefuseerde 
clubs afhankelijk zijn van een (grote) bijdrage van de gemeente.  
Bovenstaand is een resultaat uit ons theoretisch onderzoek. Deze beweringen willen niet 
zeggen dat er een vaste waarheid is. Door empirisch onderzoek te doen zullen we erachter 
komen hoe de fusieprocessen in Tilburg zijn verlopen en welke stimulerende en 
belemmerende factoren hier volgens de betrokkenen een rol hebben gespeeld. Deze resultaten 
kunt u lezen in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk zeven zullen we de resultaten uit het 
theoretische en empirische onderzoek naast elkaar leggen en gaan analyseren. In hoofdstuk 
acht zullen wij antwoord geven op onze deel- en hoofdvragen.  
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6. Resultaten  
 
 
In dit hoofdstuk komen de betrokkenen rondom de fusieprocessen in Tilburg aan bod. Dit zijn 
de (oud)voorzitters, leden en werknemers van de gemeente. We zullen een beschrijving geven 
van de afgenomen interviews, focusgroepen en documentenanalyse. We hebben de interviews 
en focusgroepen aan de hand van onze vooraf gestelde topics afgenomen. Deze topics en 
nieuwe topics die door de respondenten zijn aangedragen hebben wij verwerkt in dit 
hoofdstuk. Ook hebben wij onze documentenanalyse aan de hand van deze topics gedaan. 
Elke topic heeft zijn eigen paragraaf in dit hoofdstuk gekregen.   
U vindt in dit hoofdstuk puur betekenisgeving van de betrokkenen aan de aspecten rondom 
voorgaande en het huidige fusieproces. Wij blijven zo dicht mogelijk bij de antwoorden van 
de respondenten en zelf nog geen enkele conclusie trekken. Vanuit de verkregen data van de 
respondenten zullen wij onze analyse doen. deze analyse draagt bij aan het mogelijk maken 
van beantwoording van de deel- en hoofdvragen.  
Allereerst zullen we in paragraaf 6.1 de beweegredenen en aanleidingen van de fusies worden 
beschreven. Vervolgens in 6.2 de redenen waarom de eerste drie fusieprocessen telkens zijn 
afgeketst. Dat leidt tot 6.3 waar de belangen en invloed van de betrokkenen binnen de 
verenigingen aan bod komen. De (oud)voorzitters geven betekenis aan wat hun belangen en 
invloeden zijn. Daarnaast zullen ook de leden aan het woord komen die op hun beurt hier 
betekenis aan geven. In paragraaf 6.4, 6.5, 6.6 en 6.7 komen respectievelijk de belangen en 
invloeden van de gemeente, provincie, KNHB en overigen aan bod. In paragraaf 6.8 wordt de 
cultuur van de verenigingen beschreven. Alle respondenten hebben betekenis gegeven aan de 
cultuur van beide clubs en het belang hiervan. Tot slot beschrijven wij in de laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk het contact tussen de verschillende partijen.  
 
 
6.1 ‘Dit is geen fusie van de gemeente, dit is een fusie van de clubs’ 
 
1. Voor de verschillende fusieprocessen zijn verschillende aanleidingen geweest. De eerste 
fusiepoging in 2001 is geïnitieerd door hockeyclub Tilburg. De beweegredenen van Tilburg 
was om het talent bij een club te houden zodat er tophockey gespeeld kon worden. Ook een 
betere financiële positie werden als beweegredenen aanwezig. Dit blijkt uit de woorden van 
de voorzitter van Forward in deze periode: ‘Het allereerste fusieproces dat kwam op gang 
doordat mensen van Tilburg naar ons kwamen, Erik Brands kwam toen naar ons toe, hij was 
toen voorzitter van Tilburg en ik van Forward. Hij heeft mij wel eens benaderd van zo van 
wat vinden jullie van een fusie? We zijn nu elkaars concurrenten, we zitten in elkaars 
vaarwater. Van jou vertrekken er jongens en meisjes naar Tilburg en andersom.’ (…) En ook 
centenkwesties, dat begint al te lopen en zo’n grote stad als Tilburg heeft toch topsporthockey 
nodig en zoveel sponsors zijn er niet.’.  
 
2. De tweede fusiepoging werd geïnitieerd door de gemeente maar wordt door betrokkenen 
niet gezien als een echte fusiepoging. De voorzitter van Forward toen ter tijd zegt hierover: 
‘Geen echte, dat mag je geen echte noemen. Toen is er wel een poging ondernomen door een 
wethouder, wethouders Diessen.’. Zijn medevoorzitter van Tilburg, beaamt dit: ‘De tweede 
stelde niet zoveel voor. Toen kwamen de wethouders met de vraag of wij niet wilden fuseren.’.  
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3. Voor de derde poging in 2007 werd al in 2004 contact gezocht door de toenmalig voorzitter 
van Tilburg. Zijn toen ter tijd collega van Forward zegt hierover ‘In 2002 werd ik voorzitter 
en wat schetst de verbazing, twee jaar later begon het weer. Dat was toen, wederom een 
poging geïnitieerd door Tilburg om te fuseren.’. De beweegreden van Tilburg waren wederom 
tophockey en het financiële kostenplaatje. Nieuw genoemd bij deze fusiepoging zijn de 
gezelligheid en de mogelijkheid van een betere organisatie: ‘Wel van de derde, dat was heel 
duidelijk vanuit Tilburg, van dat we zeiden, we zien nu wat voor een positieve invloed 
tophockey heeft op een vereniging. (…) Nou dat tophockey willen we behouden en een grote 
vereniging is gewoon veel gezelliger. Plus als derde financieel als je twee verenigingen bij 
elkaar doet dan zit er, ja dan maak je een aantal slagen. Plus je hebt het volume om ook je 
organisatie te professionaliseren’. aldus Tilburgs preses.  
 
4. Over de huidige fusiepoging heerst enige onduidelijkheid. Zo beweert de projectleider van 
de gemeente Tilburg, dat Forward en Tilburg de initiatiefnemers van deze fusiepoging zijn. 
Dit blijkt uit zijn woorden: ‘Dat is eigenlijk mijn belangrijkste betrokkenheid geweest bij 
Forward totdat er een signaal kwam dat zij toch, en dat waren de verenigingen zelf die dat 
aangaven, dat zij zelf toch nog een poging wilden doen om tot een fusie te komen.’. Dit wordt 
nog versterkt door zijn woorden later in het interview: ‘Wij hebben heel bewust gezegd, dit is 
geen fusie van de gemeente, dit is een fusie van de clubs. Op verzoek van hun die voor ons uit 
de lucht kwam vallen. Bij ons was dat hoofdstuk eigenlijk afgesloten.’. Zijn collega bij de 
gemeente Tilburg, een van de beleidsmedewerkers van de afdeling sport, spreekt hem op dit 
punt tegen: ‘Nieuw was de VVD in het college en die vonden het toch wel heel jammer, gelet 
ook op de toekomst, dat er in Tilburg geen hockeybolwerk zou kunnen komen. Toen hebben 
we afgesproken dat we een gesprek zouden aangaan met de twee voorzitters en daar zat 
verder de vorige burgemeester nog bij en de wethouder van sport en van ruimtelijke ordening 
bij en ik zelf. We hebben toen aangegeven, het is 5 over 12, de trein rijdt, daar kun je nog 
opspringen, als er nog iets leeft of mogelijk is of wenselijk is van jullie uit, dan moet dat nu 
gebeuren hè, maar dan moet het wel vanuit de verenigingen komen.’. Dit wordt beaamt door 
Forwards toenmalige voorzitter: ‘In de zomer van 2008 werd ik uitgenodigd bij de gemeente 
om er nog eens te komen praten.’ en Forwards huidige voorzitter: ‘Het initiatief zover ik het 
weet is uiteindelijk toch weer gekomen vanuit de gemeente. Die hebben het nieuw leven 
geprobeerd in te blazen.’. De belangrijkste beweegreden is tophockey aldus de betrokken 
projectleider van de gemeente. Daarbij hoort ook een topaccommodatie. Hier weet een oud-
voorzitter van Forward over te vertellen: ‘Het wordt dan echt een topsportlocatie, met een 
stadionaccommodatie, zeven velden, watervelden allemaal, twee oefenvelden, jeu de boules 
banen. Je kunt het zo gek nog niet bedenken, 500 parkeerplaatsen.’. Dit wordt enigszins 
tegengesproken door beide huidige bestuurders die het hebben over zowel breedtesport als 
tophockey: ‘Nee dat is echt en en hè’ (Tilburg). Zijn collega bij Forward beaamt dit: ‘Voor 
iedereen denk ik dat het beter wordt. Dat is mijn overtuiging. Dat is met name ook voor de 
breedte. Voor de top is het natuurlijk ook zo.’. Tot slot blijven ook de financiën een 
belangrijke beweegreden. Forwards oud-voorzitter: ‘Dat zeg ik heel eerlijk, als je niet fuseert, 
dat geldt voor Tilburg precies hetzelfde als voor Forward, dan bestaan we niet meer, over vijf 
jaar bestaan we dan niet meer. Ik zeg het nu heel zwartwit, maar het kost allemaal zoveel geld 
tegenwoordig, dat hockeyen, zeker als je tophockey wil spelen, dat is allemaal niet meer te 
betalen. Nu moet je het met z´n tweeën doen, en dat zijn twee identieke verenigingen die dat 
op kunnen brengen, maar als je alleen doorgaat, dan ben je in vijf jaar, dan ben je failliet.’. 
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6.2 ‘Ammenooitniet!’ 
 
1. De eerste fusiepoging vond plaats in 2001, zoals al eerder vermeld, geïnitieerd door 
Tilburg. De verenigingen waren het met zijn tweeën wel eens over een fusie alleen was er 
geen steun vanuit de gemeente. De gemeente kon niet de financiële steun bieden die nodig 
was aldus de toenmalige voorzitter van Forward: ‘De eerste fusiepoging werd afgeketst omdat 
er veel te weinig geld beschikbaar was. Dat geld was nodig om überhaupt een nieuw complex 
te bouwen.’. De beleidsmaker van de gemeente kan zich deze eerste fusiepoging ook nog 
herinneren en bevestigt dat deze fusie niet is doorgegaan om financiële redenen. Hij vond dat 
de clubs teveel eisten van de gemeente: ‘En een nog eerdere fusiepoging daar liep het stuk op 
financiën want daar zaten de hockeyverenigingen de hockeyverenigingen gewoon allebei met 
hun hand op en een hoop te eisen. Toen hebben wij gezegd, het college van B&W en de raad, 
dat wij dat wilden doen maar dan voor de helft en de verenigingen de andere helft. Dat 
weigerden ze. Er is toen heel vervelend naar ons toe gewezen van de gemeente Tilburg maakt 
het niet mogelijk.’. Een oud-voorzitter van Tilburg zegt over deze poging: ‘Er was gewoon 
geen geld. Dus waar je naar toe was gegaan, Tilburg of Stappegoor, dat is gewoon afgeketst 
omdat de gemeente er helemaal geen geld in wilde stoppen. Dat was ook een moeizaam 
proces, ik betwijfel ook of iedereen wel echt wilde fuseren.’. 
 
2. De tweede keer dat er aan fuseren werd gedacht kwam er vanuit de gemeente een plan op 
tafel. Dit werd door de besturen van Forward en Tilburg afgewezen. Zo blijkt uit de woorden 
van de toen ter tijd voorzitters: ‘De tweede stelde niet zoveel voor, toen was ik al voorzitter. 
Toen kwam de wethouder, ‘Hé willen jullie niet fuseren?’ dat was ook helemaal geen plan 
voor vanuit de gemeente en waar was helemaal niet over nagedacht. Ook de clubs dachten 
daar op dat moment niet aan fuseren. Dat plan was helemaal niks. Dat heeft ook heel weinig 
aandacht gekregen, dat is ook niet heel ruim toegelicht aan heel de vereniging.’. (Tilburg) 
Collega bestuurder bij Forward noemt deze poging geen echte poging: ‘Geen echte, dat mag 
je geen echte noemen.’. 
 
3. Bij de derde fusie zijn er meerdere redenen waardoor de fusie is afgewezen. De leden van 
Tilburg stemden in de algemene ledenvergadering tegen de fusie. Dit is iets wat bij alle 
respondenten een bekend gegeven is. Een speelster van Forward: ‘Toen de stemming was, had 
heel Forward met een meerderheid ja gestemd en was Tilburg fel tegen.’. Ook de jeugdleden 
van Tilburg weten dat hun vereniging de fusie heeft afgewezen: ‘Dat Forward het wel wilde 
en Tilburg niet. Als reden dacht ik omdat de locatie dan bij Forward zou zijn.’. Ook de 
projectleider bevestigt dit: ‘Toen was net de vorige fusiepoging achter de rug waarin Tilburg 
in de ALV tegen heeft gestemd op de locatie van Forward.’. Ook de beleidsmedewerker 
noemt de locatie van Stappegoor als reden waarom de Tilburg leden tegen hebben gestemd: 
‘In het verleden is het stukgelopen op een locatie en op een locatie die wel of niet in een 
bepaald gebied ligt. Wij hebben toen gezegd dat de hockeyfusie hier in het Stappegoorgebied 
plaats moet vinden. Met name Tilburg heeft toen gezegd ammenooitniet.’. 
Veel leden van Tilburg komen uit de wijk ‘de Reeshof’ en voelden er niets voor om te 
verhuizen naar de locatie Stappegoor. Dit omdat de afstand te groot zou worden en dit niet te 
fietsen was voor de jeugd: ‘Toen waren er zoveel mensen uit de Reeshof tegen omdat ze toen 
zover moesten fietsen en dan die weg moesten oversteken bij het Willem II stadion.’.  
Ook speelde het voor de Tilburg leden mee dat de locatie van hen mooier was dan die van 
Stappegoor. Tilburg ligt in de bossen, de fusieclub zou in een multifunctioneel gebied komen 
te liggen. Een oud-Forward voorzitter hierover:‘Dat is toen mislukt doordat Tilburg niet naar 
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Stappegoor wilde. Wat ik overigens, achteraf, terecht vond. Wat ik vind het denk ik heel 
moeilijk is voor een club als Tilburg om zo’n mooi complex waar je zit in de bossen te 
verlaten voor iets daar achter het Willem II veld. En daar zaten ook nog een hoop mitsen en 
maren aan.’.  
Het bestuur had in de gaten dat er veel negatieve geluiden vanuit de vereniging kwamen en 
richtte een commissie van wijze mannen op om te bewijzen dat fuseren op de locatie 
Stappegoor de beste optie voor de vereniging was. De toenmalige voozitter: ‘Op een gegeven 
moment hebben wij een commissie van wijze mannen geformeerd. Men vertrouwde ons ook 
niet. Die commissie ging de feiten op een rijtje zetten. Die commissie gaat toetsen bij de 
gemeente en beide plannen uitwerken. Eigenlijk gewoon ons huiswerk controleren.’. 
In deze commissie van wijze mannen zat ook Pieter Bogaers, dat blijkt ook uit de woorden 
van de voorzitter: ‘Pieter Bogaers was voorzitter van die commissie.’. Het bestuur had alles 
goed uitgezocht en een fusie was de beste optie, vooral gezien de financiële situatie. Maar hij 
voelde aan dat er een grote tegenbeweging binnen de vereniging was en vreesde dat de fusie 
zou worden afgewezen. Wanneer dit zou gebeuren, zou het bestuur aftreden en had de 
vereniging niets meer. Zo vertelt de toenmalige voorzitter van Tilburg: ‘In eerste instantie 
was Pieter voor, maar toen hij zich verder verdiepte in heel die materie kwam hij erachter dat 
er toch een hele grote tegenbeweging was en toen kwam die op het idee, dat als straks die 
fusie niet doorgaat en het bestuur aftreedt dan hebben we niets.... Om zelfstandig door te 
kunnen gaan moest er een alternatief en veel geld komen. Pieter Bogaers zegt hier zelf het 
volgende over: ‘Toen zei ik dat er geld op tafel zou moeten komen. Ik denk ja, ik laat die club 
niet naar de knoppen gaan. Toen ben ik eigenlijk mensen gaan lobbyen voor het geval dat die 
club nee zou stemmen. Want het bestuur had al aangegeven dan op te stappen, daarnaast was 
het bij Heren 1 ook nog de vraag of je dat vol kon houden want er was geen geld. Nou dan 
vlieg je die hoofdklasse uit en dat wil je ook niet. Toen zijn er een hoop aantal oud leden 
bereid geweest om via een lijfrente, vijf jaar lang 1000 euro op tafel te leggen.’.  
 
Het bestuur had in de gaten dat er een alternatief vanuit de tegenbeweging was gekomen voor 
de ernstige financiële crisis binnen de vereniging. Het bestuur vreesde toen voor het afketsen 
van de fusie: ‘Toen hebben we heel hard ingezet op die fusie en toen met name de 
tegenbeweging dat geld had, toen was die financiële noodzaak een hoop minder, in ieder 
geval voor een gedeelte.’. 
Pieter Bogaers bevestigt dit en vertelt het volgende over de stemming: ‘Toen is die stemming 
gekomen in het stadion en ja toen bleek dat, ik was inmiddels er ook wel van overtuigd dat het 
totaal geen zin had. Toen is daar tegen gestemd, een hoop teleurstelling van een heleboel 
mensen. Volkomen begrijpelijk overigens. Het bestuur stapte op. Toen is er een nieuw bestuur 
gevormd, en ja als je A zegt moet je ook B zeggen.’. 
De fusie was afgeketst, het huidige bestuur opgestapt waarvoor een interim bestuur voor in de 
plaats kwam, met als voorzitter Pieter Bogaers. Beide verenigingen gingen ‘’stand alone’’ 
verder.  
 
 
6.3  ‘Ja ik zie het helemaal voor me. Een plek waar altijd mensen zijn, waar altijd wat te doen 
is, mensen die vrolijk zijn.’ 
 
De besturen van de verengingen kijken naar het grote plaatje en zien het belang van de 
vereniging in. De leden kijken vooral naar zichzelf, hoe word ik beter van de fusie? Dit denkt 
tenminste de oud-voorzitter van Tilburg: ‘Kijk de doelstellingen die ik net gaf dat zijn een 
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beetje de hogere verenigingsdoelen. De vraag is van iemand die gewoon een dochtertje heeft 
in MC4, in welke mate die zich echt geroepen voelt tot die doelstellingen. Die kijkt veel 
basaler naar een goede trainer, hoever moet er gefietst worden…die kijken puur vanuit 
zichzelf.’.  De belangen waarom er gefuseerd moet worden, zijn bij beide besturen gelijk. 
Beide clubs hebben gezien hoe mooi het is om in de hoofdklasse te spelen. Dit kost echter 
veel geld en is nauwelijks alleen te financieren. Er is een groot financieel belang bij de fusie. 
Een oud-voorzitter van Tilburg vertelt: ‘om hoofdklasse te spelen moest er extra geld bij, dat 
was er al niet en toen hebben we met hangen en wurgen dat een paar jaar volgehouden maar 
financieel was dat gewoon heel moeizaam, dat was eigenlijk de reden om alsnog te kijken of 
we met Forward kunnen fuseren.’. 
Naast het tophockey is het voor de breedtesport ook belangrijk dat er gefuseerd wordt. De 
clubs hebben problemen om teams rond te krijgen. Bij Forward is dit bij de aanwas, de jeugd. 
Dit blijkt uit de woorden van de voorzitter: ‘je ziet nu al hoe moeilijk het is om een 
jongensteam bij elkaar te krijgen, dat is nu al een probleem, we maken ons nu al zorgen over 
een jongens D-elftal.’. Bij Tilburg kampen ze bij de senioren met dit probleem. Een 
samengaan van beide verenigingen zou dit probleem oplossen. Aldus een oud-voorzitter van 
die club: ‘Maar je moet eens kijken wat er gebeurde toen de heren van de overgangsklasse 
naar de hoofdklasse promoveerden, hoe de club toen opleefde. Het gaat gewoon hand in 
hand, je moet je basisbezetting hebben, heel belangrijk voor breedtehockey is dat je een grote 
keuze hebt uit een groot arsenaal spelers om die teams rond te krijgen. Wij worstelen nu om 
teams van 12 man te vormen. Bij de dames is het hartstikke moeilijk om überhaupt 11 mensen 
op het veld te zetten. Dat heb je straks niet want je hebt veel meer keuzemogelijkheden. Straks 
krijg je ongeveer 6, 7, misschien wel 800 seniorleden en 1500 jeugdleden. Ik ben er van 
overtuigd dat het een en-en, win-win situatie is.’.  
Beide clubs geven ook aan dat het steeds lastiger is om kader te vormen. Hiermee doelen ze 
op het vrijwilligerswerk wat nodig is om de verenigingen draaiende te houden. Hier valt te 
denken aan scheidsrechters, mensen die het onderhoud doen en trainers. De huidige voorzitter 
van TMHC Tilburg vertelt; ‘Als die vereniging groter wordt krijg je ook meer mogelijkheden 
tot aanstellen van kader. Je kunt dan in plaats van 1000 uit 2000 man kiezen.’. Wanneer een 
fusie gerealiseerd wordt, kan de fusieclub ook financieel een verenigingsmanager aannemen 
die voor het reilen en zeilen van de accommodatie zorgt. Hij vertelt verder: ‘Je kunt ook, ik 
noem maar iets, eigenlijk zouden wij een verenigingsmanager moeten hebben, iemand die 20 
uur in de week betaald in dienst is van de club, die allerlei brandjes blust, of je dat nou doet 
voor 1200 man of voor 2400 man maakt die verenigingsmanager niet uit maar om die man te 
betalen met 1200 man daar hebben we het geld gewoon niet voor.’. Een oud-voorzitter van 
Forward valt hem hierin bij: ‘Kijk, wij vroeger deden het allemaal voor niks en pro deo hè, en 
of het nou het onderhoud van het veld was of wat dan ook, er waren altijd wel leden te 
motiveren om dingen te doen, van scheidsrechter tot god weet wat. Maar dat krijg je niet 
meer voor elkaar. Je hebt een verenigingsmanager nodig die betaald wordt, die de zorg van 
jou overneemt, over de accommodatie, de velden, alles erop en eraan.’. 
Een mooie accommodatie is de wens van de besturen. Het plan wat er nu ligt met een fusie 
betreft een accommodatie met 7 velden, 2 miniveldjes, jeu de boules banen en 500 
parkeerplaatsen. Het clubhuis zal zo ingericht worden dat het een restaurant zal faciliteren, er 
een kinderopvang in kan, medische ruimtes en genoeg kleedkamers.  
Deze topaccommodatie voldoet aan de eisen van de KNHB van een B-locatie. Op een B-
locatie kan een WK voor onder de 21 worden georganiseerd. Ook de Euro Hockey League 
kan er georganiseerd worden: ‘Dat er een accommodatie komt waar de EHL gespeeld kan 
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worden, waar wellicht de Champions Trophy een keer wordt gespeeld.’. Dit brengt voor de 
verenigingen veel sfeer en bekendheid mee.  
Al het bovengenoemde zorgt volgens de besturen ook voor veel sfeer en gezelligheid. Vele 
(oud)voorzitters noemen dat er bij zo’n grote club altijd wat te beleven is. Zo ook de huidige 
Forward-voorzitter: ‘Ja ik zie het helemaal voor me. Een plek waar altijd mensen zijn, waar 
altijd wat te doen is, mensen die vrolijk zijn.’. Iets wat nu nog een gemis is.  
 
6.3.1 Massaal, gezellig of massaal gezellig? 
Zoals aangehaald hierboven hebben leden andere belangen dan de bestuurders. Voor de 
spelers is het belangrijk dat ze in hetzelfde team bij hun vrienden blijven spelen. Een Forward 
speelster vertelt: ‘Ja weet je wat het is, wat voor teamnummer we nou krijgen, dat maakt me 
niet uit. Als ik maar niet van team hoef te veranderen, als de teams maar gewoon hetzelfde 
blijven, dat vind ik het belangrijkste.’. Zij wordt bijgevallen door een speelster van Tilburg: 
‘Het zou een voorwaarde moeten zijn dat mijn eigen team bij elkaar blijft.’ . Deze laatste ziet, 
net als een oud-voorzitter van Tilburg, het probleem van te weinig seniorleden in: ‘Ik heb al 
een keer gezegd tegen de wedstrijdcoördinator van kunnen we niet samengaan met een team 
want er zijn meerdere teams die op zondag altijd met te weinig zijn.’.  
Ook de afstand die men moet afleggen is belangrijk voor leden. Dit blijkt onder andere uit de 
woorden van een Forwardlid: ‘Ik vind het geen probleem dat het op die locatie komt, voor ons 
maakt het niet uit qua afstand. (…) Laat je je kinderen dan zo’n heel eind fietsen over of langs 
een gevaarlijke weg. Ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die die afweging wel zullen 
maken als ze kleine kinderen hebben.’ . 
Vervolgens geven een aantal leden aan, zowel junioren als senioren, dat het belangrijk is dat 
de contributie niet omhoog gaat. Een jeugdlid van Forward: ‘Wat ik gehoord heb, is dat de 
contributie erg omhoog gaat. Eigenlijk is dat gewoon heel asociaal want ik denk dan wel dat 
heel veel mensen dan stoppen met hun hobby.’. 
Wel zien vooral de leden van Tilburg in dat het wel wat gezelliger kan dan dat het op dit 
moment op hun hockeyclub is. Vaak gaan leden na hun wedstrijd naar Forward omdat het 
daar gezelliger is. Wanneer de clubs samengaan zal het altijd gezellig zijn op de eigen 
vereniging. Twee seniorleden van Tilburg: ‘Heel veel mensen gaan op zondag na hun 
wedstrijd gewoon naar Forward, leuk feestje. De sfeer is gewoon een heel stuk anders, niet 
meer zo gezellig.’. Een speelster uit dames 1 bevestigt dit: ‘Op zondagen is het niet meer wat 
het geweest is, het bloedt hier een beetje dood en dat is gewoon zonde. Ik kom wel eens bij 
Forward op de feestjes en dat is een heel ander verhaal. Een fusie is denk ik heel positief 
omdat er dan een nieuwe vibe, stimulans komt.’. De Forwardianen zijn huiverig voor de sfeer 
van de fusieclub. Dit blijkt uit de woorden van een seniorlid: ‘Maar ik weet het niet, ik zie het 
echt aan twee kanten. Als ik kijk naar het tophockey realiseren dan is het wel goed. Aan de 
andere kant vind ik Forward wel zo leuk, op dit moment zo leuk qua sfeer en mensen dat het 
dan niet allemaal zo massaal hoeft voor mij.’. Zij wordt bijgevallen door een juniorlid: ‘Ik 
denk wel dat het gewoon heel anders wordt omdat het sowieso voor allebei de clubs gewoon 
veel massaler wordt. Je hebt dat kleine gezellige niet meer. Voor allebei veranderen er 
gewoon veel dingen. Het gaat wel mengen denk ik, sowieso.’. 
Tot slot zijn de naam en clubkleuren ook belangrijk voor de leden. Ze voelen zich verenigd 
met hun eigen naam en kleuren en willen hier niet zomaar vanaf stappen. Een juniorspeelster: 
‘Ja ik vind dat wel jammer, ik weet niet waarom, maar Forward is toch gewoon Forward.’. 
Bovenal vinden de leden het belangrijk dat het in evenwicht is. Diezelfde speelster: ‘Als het 
dan Tilburg gaat heten, dan Forward kleuren, wel een beetje eerlijk.’. Ook Tilburg spelers 
hebben het hierover: ‘Als het dan toch een nieuwe club wordt doe dan maar alles anders. Dat 
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je ook niet krijgt van ja die hebben wel hun kleur gehouden en wij niet.’. Meer resultaten over 
de symboliek zijn te lezen verder in dit hoofdstuk.  
 
6.3.2 ‘Dan sta je als voorzitter helemaal machteloos’ 
De besturen hebben op verschillende momenten in verschillende mate invloed op het proces. 
1. Tijdens de eerste fusiepoging kon het bestuur geen fusiepoging in gang zetten zonder de 
hulp van de gemeente.  
2. Bij de tweede fusiepoging hebben de besturen besloten dat het plan wat er lag niet goed 
genoeg was. De leden hebben niets met deze beslissing van doen gehad.  
3. Tijdens het derde proces had het bestuur van Tilburg steeds minder macht blijkt uit het 
verhaal van de toenmalige voorzitter: ‘De leden laten zich heel erg leiden door de discussie en 
wat mensen roepen. Dat maakt het verenigingsbestuur wat dat betreft wel een stuk moeilijker 
dan een bedrijf met 100 man. Maar in een vereniging sta je  (…) als bestuur en je hebt 1000 
leden en iedereen, ook jeugdleden 1/3 stemrecht, en probeer die mensen maar eens te 
bereiken met een inhoudelijk verhaal over de fusie, dat is gewoon heel lastig.’.  Niet alleen 
naar de leden toe had het bestuur moeite met informeren maar ook tegenover de gemeente kon 
Tilburg zijn ideeën niet hard maken. Een oud-voorzitter vertelt hierover: ‘Maar het probleem 
van Tilburg was ook dat ze financieel met de rug tegen de muur stonden en er moest een fusie 
komen. Dat was dan eng. Maarten Jan heeft absoluut geprobeerd om de locatie op Tilburg te 
laten plaatsvinden maar als de gemeente dan per se naar het Papendal van het zuiden toe wil. 
Onder die voorwaarden waren ze alleen maar bereid om 2 miljoen extra neer te leggen. Dan 
sta je als voorzitter helemaal machteloos. Dat was zijn probleem. En als dan je leden niet mee 
willen dan heb je een nog groter probleem.’. Tijdens deze fusiepoging was de machtspositie 
tussen de beide verenigingen gelijk, aldus de toenmalige voorzitter van Tilburg: ‘Zo heeft elke 
verengingen zijn zwakke en sterke punten. Het is dus niet goed om vanuit die posities te 
werken, je moet echt op basis van gelijkwaardigheid en we willen gewoon samen. Je neemt 
elkaar zoals het is.’.  
4. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel macht de besturen over hun leden hebben. 
Volgens de huidige Forwardvoorzitter staan ze op dit moment in ieder geval wel sterker naar 
de provincie toe. Samen met de gemeente hebben ze meer invloed dan alleen. ‘Naar de 
provincie wel. Ja dat is ideaal. De gemeente doet ook de aanvraag naar de provincie toe. De 
gemeente moet er dan dus wel achter staan. Nu is dat sterker nu we samen staan, absoluut.’. 
Een oud-voorzitter vult aan dat zij als Forward nog wat extra macht hebben tegenover de 
gemeente Tilburg omdat zij een overeenkomst hebben met hen. Forward mag tot in de 
eeuwigheid op de huidige locatie blijven zitten: ‘Wij zitten hier en wij hebben een 
overeenkomst met de gemeente dat wij hier mogen zitten tot in de eeuwigheid. Maar de 
gemeente Tilburg wilde hier huizen bouwen. Dus die moet wat met ons, en als je dan zo’n 
positie hebt dan kun je onderhandelen.’. 
 
6.3.4 ‘Uiteindelijk hebben zij de macht, dat is nou feitelijk gewoon zo’ 
Wanneer de leden in de algemene ledenvergadering voor of tegen een fusie moeten stemmen, 
ligt alle macht in handen van de leden. Bij de derde fusiepoging hebben de leden van Tilburg 
de fusie afgewezen. Binnen de vereniging was er een grote tegenbeweging aldus de voorzitter 
toen ter tijd: ‘De tegenbeweging is vrij snel op gang gekomen vanuit een aantal leden en 
gewoon, ja, leden die het niet zagen zitten, die het geen goed plan vonden, die hebben elkaar 
gevonden en die kregen, met name veel steun uit de Reeshof. De groei van Tilburg zat hem 
voornamelijk in de Reeshof, heel veel juniorleden die uit de Reeshof kwamen en die hadden 
ook een paar hele fanatieke tegenstemmers of mensen die tegen de fusie waren. En ja die 
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hebben elkaar toen gevonden en die hebben toen ja, een heel actiecomité opgezet en allemaal 
dingen bedacht met posters en die website waar jan en alleman zijn ellende kon spuien (...) Ja 
die hebben gewoon tegengas gegeven.’. Ook de toenmalige voorzitter van Forward weet dat 
de leden veel macht hebben: ‘Want uiteindelijk hebben zij de macht, dat is nou feitelijk 
gewoon zo, daar moet je niet bang voor zijn. En je moet op een gegeven moment gewoon 
zeggen van nu ga ik met die macht aan de slag. Maar dan wel goed voorbereid.’. 
Leden geven aan dat ze weten dat ze veel macht hebben: ‘Ja de leden hebben toch de grootste 
stem en dat vind ik goed want dat betekent dat er naar de leden wordt geluisterd.’. De 
jeugdleden van Forward hebben geen stemrecht: ‘Ja ik vind het wel jammer dat ik niet mag 
stemmen, maar ja het gaat toch wel door dus eigenlijk maakt het me ook helemaal niets uit.’. 
De Tilburgleden mogen daarentegen allemaal stemmen, een speelster uit MA1 van Tilburg 
vertelt: ‘Ik denk dat de leden wel veel macht hebben maar ik weet niet of iedereen de gebruikt. 
Iedereen kan als die wil dingen wel veranderen of helpen maar ik denk dat de leden zoiets 
hebben van het is wel goed zo, laat het bestuur het maar doen.’. Een andere jeugdspeler valt 
haar bij: ‘De club laat ook niets weten dus dan is het ook niet echt iets waar je over praat. 
Wanneer het weer naar voren komt zul je wel gaan merken dat er veel mensen tegen zijn.’. 
Een Tilburglid denkt dat wanneer je de leden bij het proces betrekt, je veel minder weerstand 
van de leden kunt verwachten: ‘Ik denk als je mensen nu bij elkaar zet en vraagt wat ze van de 
fusie vinden, er veel zullen zeggen, strak plan, laten we fuseren. Maar omdat er gewoon niet 
over gesproken wordt, dat mensen er helemaal niet bij betrokken worden denk ik dat mensen 
snel iets hebben van dag, we gaan naar een andere club, jullie hebben ons bij niets betrokken 
en nu verwachten jullie opeens van ons dat wij gaan fuseren.’. Wanneer haar wordt gevraagd 
of ze zich op dit moment machteloos voelt, beantwoordt zij dit met een volle ja.  
 
 
6.4 ‘Een hockeybolwerk staat voorop hè’ 
 
Waar de besturen van de verenigingen aangeven dat zowel tophockey als breedtehockey 
centraal staat, is voor de gemeente Tilburg het doel duidelijk, zoals een beleidsmedewerker 
het verwoordt: ‘Het belang van een fusie staat niet voorop, een hockeybolwerk staat voorop 
hè.’. Hij geeft wel aan dat een fusie nodig is om dit doel te bereiken: ‘Fusie is geen garantie 
voor tophockey in Tilburg maar is wel een voorwaarde die er nodig is.’.  
Bij de derde fusiepoging was volgens verschillende betrokkenen de locatie Stappegoor ook 
een belangrijk punt voor de gemeente, zij wilden daar graag topsportlocaties realiseren. Dit 
geeft de beleidsmedewerker van de gemeente aan: ‘Het college van B&W hadden dus gezegd: 
de hockeyfusie die moet hier in het Stappegoorgebied plaats vinden vanwege die 
uitgangspunten van het Stappegoorgebied.’. De projectleider beaamt dit en legt verder uit: ‘Er 
is bewust gekozen voor een mengeling van functies te realiseren. Leisure, onderwijs, wonen 
en sport. Als het goed is gaan die functies dusdanig samen dat die elkaar versterken. (…) Het 
kan een heel mooi wijkje worden. Echt een fantastische wijk om te wonen hoor. Als ik dan zie 
wat de projectontwikkelaar voor ogen heeft, dat wordt een van de mooiste wijken van 
Nederland. Die overgang van sport en wonen zoals hij nu zo natuurlijk wordt vormgegeven in 
een parkachtige omgeving.’.  Dit is ook doorgedrongen tot verschillende mensen binnen de 
verenigingen: ‘Het moest het Papendal worden van het zuiden daar achter het Willem II-
stadion.’ en ‘De gemeente was er bij gebaat dat wij alsnog wilden fuseren en de bereidheid 
hadden om naar Stappegoor te gaan. Dat paste ook heel goed in het plaatje van de gemeente 
want de gemeente had heel veel geld in dat Stappegoorgebied geïnvesteerd. Dat gebied moest 
het topsportgebied van Tilburg gaan worden.’.   
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Met het tegenhouden van de vorige fusie door de leden van TMHC Tilburg naar Stappegoor, 
is het voor de gemeente nu gunstig dat Forward weg gaat van de huidige locatie. Zo komt er 
ruimte vrij voor andere zaken, met name de jeugdopleiding van Willem II: ‘Het is voor 
Tilburg ook van belang dat er een trainingscentrum komt voor Willem II en Willem II, daar 
zitten we mee aan tafel, die zouden dat ook het liefst hier willen hebben en dat is ook logisch 
want ze hebben het stadion ook hier.’, aldus de sport beleidsmedewerker van de gemeente 
Tilburg.  
Tenslotte geven de vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg aan dat er een hoger doel is; 
het promoten van de stad naar buiten toe en het helpen ontwikkelen van andere 
beleidsterreinen: ‘Als je goed voor de sport zorgt, dan denk ik dat je op heel veel 
nevenbeleidsterreinen van de gemeente ook heel goed bezig bent. (…) En we werken daarom 
in de sport ook samen met deelgebieden qua gezondheid zei ik al, onderwijs, ruimtelijke 
ordening, trapveldjes, sportveldjes die je overal neerlegt, uitstraling van de stad als sportstad, 
sportieve aspiraties is opzich ook goed, stadspromotie komt daarbij kijken, sport heeft veel 
meer dan alleen het sportieve. Dat komt er allemaal bij.’ . 
 
6.4.1 ‘De gemeente wil dat subsidiëren’ 
De invloed van de gemeente concentreert zich volgens de meeste respondenten rond de 
financiering van het complex. Zonder het geld van de gemeente kan een fusie tussen Forward 
en Tilburg niet plaats vinden op een groot en nieuw hockeycomplex. Dit blijkt uit de woorden 
van zowel ambtenaren als verenigingspersonen: ‘Dat hockeybolwerk komt nu op het TMHC 
Tilburg complex. De gemeente Tilburg wil dat subsidiëren, die wil daar voor betalen. (…) 
Maar de gemeente zegt: onder deze voorwaarden gaan wij akkoord.’ ‘Ik wil eerst weten hoe 
de gemeente hierin staat. Of de gemeente ook de schouders eronder zal zetten. Niet dat we 
weer aan het einde van de rit weer zeggen dat we willen fuseren en dat er geen geld is, daar 
begin ik niet aan.’. 
Dat zij investeren wordt naar eigen zeggen niet gebruikt om de invulling van de fusieclub 
mede te bepalen: ‘Het invullen van naam en tenue hebben we als een verenigingspunt gezien. 
Tilburg in de naam is geen voorwaarde voor geld, het is aan de clubs.’.  De 
vertegenwoordigers van de clubs zijn hier niet zeker van: ‘Maar ik denk dat Tilburg vooral in 
de naam zou moeten blijven vanuit het oogpunt van de gemeente. Dat hebben ze bij Willem II 
ook al geprobeerd, ze proberen de stad te profileren, zeker omdat ze er zoveel geld in 
geïnvesteerd hebben.’. Daarnaast geven de betrokken ambtenaren aan dat de gemeente een rol 
kan spelen bij het beïnvloeden van de provincie vanwege hun politieke kennis en connecties: 
‘Ook voor de provincie overigens, want de provincie ziet natuurlijk alle verenigingen vragen 
en die gaat natuurlijk rondvragen. Als we keuzes moeten maken, waar moeten we dan op 
inzetten? Dat is op dit moment volop gaande. Wij zijn op dit moment bezig om politieke 
partijen te benaderen. Dan wordt er door de wethouders aan gedacht: als je een presentatie 
geeft aan de provinciale staten, de fractie van de VVD, dan zegt Joost Möller: ‘ik ga wel 
mee’. Een Hamming zegt: ‘ik ga wel mee naar de PvdA’. Zo proberen we mensen mee te laten 
gaan om een, om te laten merken, het is ons serieus.’.  
 
 
6.5 De Olympische gedachte 
 
De  leden weten niets van de rol van de provincie Noord-Brabant af. Zij die wel de rol van de 
provincie inzien, voorzitters en oud-voorzitters, beschrijven deze ongeveer gelijk: ‘De 
provincie wil, dat is dan weer een prima bijkomstigheid, de provincie wil in het kader van de 



 
 
              Alleen of toch samen?          L. de Jong & J. van der Pant            23-04-2010      
 
 

41

Olympische gedachte, 2012 Londen, Olympische Spelen en nog verder, de volgende 2016, wil 
die dus de provincie, een aantal sporten daar topsport van maken. Daar hebben ze geld  voor 
over. En de gemeente doet dat goed door alleen maar aan te geven wij zijn voor die fusie en 
we willen daar geld voor beschikbaar stellen, dat hebben ze via de raad gedaan en er ligt dus 
nu een aanvraag van de gemeente Tilburg bij de provincie om gebruik te mogen maken van 
die 5 miljoen.’ , ‘De provincie heeft ook gelden voor het hoger doel, om het zo maar te 
zeggen. Want als er iets regionaal is in onze provincie wat uitstraling geeft voor buiten de 
provincie zoals zo’n topvoorziening, daar willen ze ook een bijdrage aan leveren. Dus zo 
geeft de provincie ook een bijdrage en dat maakt het bedrag zodanig dat er een 
topaccommodatie kan gemaakt worden.’  en uit de conceptnotulen van de ALV van Forward 
van 21-1-2010: ‘Er is een provinciaal rapport waarin voor ieder van de 4 grote steden 
(Eindhoven, Den Bosch, Breda en Tilburg) gelden worden gereserveerd ten behoeve van 
topsport met een bovenregionaal karakter. De Provincie stelt uiteraard voorwaarden aan 
uitstraling, economische gronden en natuurlijk dat bovenregionaal of zelfs internationaal 
karakter.’. Dat bovenregionale en internationale karakter komt naar voren in de wens welke 
toernooien de provincie in de toekomst in Tilburg gerealiseerd zou willen zien: ‘dat gaat over 
bijvoorbeeld interlandwedstrijden voor dames of heren of de Champions Trophy, 
interlandwedstrijden voor Jong Oranje voor de heren, Jong Oranje heren en de jeugd A en B, 
dat gaat over wereldkampioenschappen voor Jong Oranje heren en Jong Oranje dames, 
Europese kampioenschappen voor onder de 16 of onder de 18, vierlandentoernooien van de 
nationale jeugdteams, finales van nationale kampioenschappen jeugd, dat soort dingen, die 
wil men dus in het land weg zetten.’. Dit heeft de provincie in een brief gemeld aan de 
gemeente Tilburg. 
Door de beleidsmedewerker wordt echter ook het ruimtelijke ordeningsaspect erbij gehaald en 
het belang van de provincie om een evenwichtige ecologische hoofdstructuur te handhaven. 
Hij zegt daarover: ‘Het komt anders in Tilburg zonder met name steun van de provincie 
gewoon niet van de grond, financiële steun van de provincie en trouwens ook op het gebied 
van ruimtelijke ordening van de provincie. (…) En een voorwaarde is dat de provincie 
medewerking geeft op het gebied van de ruimtelijke ordening en de ecologische 
hoofdstructuren, de EHS daar, er zijn mogelijkheden om daar ontheffingen voor te geven en 
daardoor ook mogelijkheden voor vervangende compensatiegronden.’.  
Uit dit citaat blijkt ook dat de provincie in handen heeft of de bestemmingsplannen al dan niet 
gewijzigd worden. Daarnaast hebben zij invloed omdat zij geld moeten investeren, dit blijkt 
ook uit bovenstaande quote op de ALV van Forward in januari 2010. Aan dat geld kunnen zij 
voorwaarden of eisen stellen.  
 
 
6.6 ‘Ze willen wat meer spreiding over het land en dan is Brabant de eerste plek’ 
 
De hockeybond ziet graag een hockeybolwerk in het zuiden van Nederland. Dit blijkt uit de 
verhalen van een aantal verschillende betrokkenen. Graag zouden zij zelfs meerdere 
complexen ontwikkeld zien worden. Zo vertellen respectievelijk de oud-voorzitter van 
Forward en de projectleider vanuit de gemeente: ‘De hockeybond ziet ook wel dat heel veel 
van de grote hockeyclubs in het westen geconcentreerd zijn. En de hockeybond ziet ook dat 
eigenlijk tophockey steeds meer een westerse aangelegenheid wordt. Als je ziet dat in Brabant 
maar 2 damesteams van de 12 in de hoofdklasse spelen en in heel oost en midden en noord 
maar 1 hè, alleen Nijmegen. En bij de heren in die regio helemaal niks hè, heb je alleen in het 
zuiden nog Den Bosch, Tilburg en Oranje-Zwart. En dat is gewoon een kwestie van tijd en 
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dan valt er daar ook nog eentje van af. En dat merk je, dat de bond  daar ook niet blij mee is. 
Dus die stuurt, achter de coulissen door, van jongens, er moet beter  in het zuiden gehockeyd 
worden, er moet een betere accommodatie komen. die hegemonie van het westen moet niet 
zozeer doorbroken worden, maar die spreiding over het land.’ en ‘De hockeybond is een 
belangrijke aanjager, die constateert dat er alleen maar in de Randstad tophockey wordt 
bedreven en daarbuiten is het minimaal, in ieder geval in faciliteiten. Er kan nergens anders 
een interland worden georganiseerd dan in de Randstad. Ze willen wat meer spreiding over 
het hele land en dan is Brabant de eerste plek. Er hockeyen hier zoveel mensen. Er zou hier 
een topfaciliteit moeten komen. Het liefst meer, maar als er dan 1 moet komen dan maar een 
van die drie steden. Dan heb je het over Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.’.  
Uit de informatie van de respondenten blijkt verder dat de KNHB geen directe invloed heeft 
op het proces. Wel hebben zij hun overtuiging voor het belang van een topcomplex in Tilburg 
geuit bij de provincie. Dit wordt bevestigd door de medewerkers van de gemeente: ‘En de 
provincie die twijfelt en die zegt van we willen wel het een en ander doen maar of we nou echt 
zoveel geld gaan uittrekken en dan voor 3 stadions, dat is de vraag of we dat willen doen. En 
die hebben daarom ook advies gevraagd aan de hockeybond van wat wil je nou. Maar, en dat 
was voor mij heel prettig om te horen, die gaven dus aan van nou, wij vinden het helemaal 
niet te veel, drie stadions. We vinden dat prima, maar als we dus moeten kiezen, dan kiezen 
we voor Tilburg.’ en ‘Als je ziet, de brief die ze dan sturen aan de provincie is dat niet zo 
nadrukkelijk maar wordt wel voorgesorteerd op, als er dan echt gekozen moet worden, laten 
we dan voor Tilburg gaan. Dat is heel belangrijk.’. 
 
 
6.7 ‘De lachende derde’ 
 
Naast de hoofdrolspelers van de processen rond de fusie in Tilburg, spelen ook andere actoren 
een rol. Uit de informatie van onze respondenten blijkt dat deze actoren in de meeste gevallen 
geen actieve belangen hebben en alleen op de achtergrond een rol in het besluitingsproces 
spelen. De belangrijkste actoren die uit onze interviews naar voren zijn gekomen zijn Willem 
II, projectontwikkelaars en omliggende hockeyclubs. 
 
6.7.1. Willem II 
Op het gemeentelijk sportpark in Tilburg, waar ook Forward gehuisvest zit, heeft de betaald 
voetbal organisatie Willem II haar stadion en zijn ook de velden van de amateurvereniging 
Willem II te vinden. De jeugdopleiding van de BVO is door de stad verspreid. Willem II ziet 
dit liever anders: ‘Hans Verbunt, de voorzitter van Willem II, die liet zich ontvallen ‘goh… wij 
hebben een groot probleem bij Willem II met de amateurs, dus met de vereniging en 
jeugdopleiding van de betaalde jeugd, de bvo. Daar is een splitsing in gekomen. De 
vereniging speelt dus achter het sportpark op drie velden en de jeugdopleiding van de BVO 
die zit eigenlijk op drie, vier verschillende plaatsen in Tilburg dus dat was een hele moeilijke, 
ja eigenlijk een hele slechte regeling voor de BVO. Er waren ook altijd spanningen want er 
moest meer ruimte komen daar op Stappegoor. Ze waren eigenlijk een nieuwe 
trainingsaccommodatie aan het zoeken.’ , aldus een bestuurslid van zowel Willem II als 
TMHC Tilburg. Dat dit het liefst op Stappegoor gerealiseerd wordt, maar dat alleen kan als 
Forward vertrekt, blijkt uit de eerdere woorden van de gemeenteambtenaren: ‘Maar Willem II 
erbij, daar zat eigenlijk heel weinig ruimte in. Willen we het gebied opwaarderen waar 
Willem II een heel mooi trainingscomplex krijgt, dan moet Forward er eigenlijk uit.’ . 
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Uit die informatie blijkt dat het belang van een trainingscomplex van Willem II ook voor de 
gemeente groot is. Dit bevestigt de bestuurder van zowel de hockey- als de voetbalvereniging: 
‘geen enkele politieke partij kan het maken om Willem II te laten vallen, Willem II heeft de 
zesde beste jeugdopleiding, maar de 50e accommodatie. Dat kan niet.’.   
 
De invloed van Willem II is op de achtergrond wel degelijk aanwezig, zo vermeldt de oud-
voorzitter van Tilburg: ‘Fontys ging weg bij Stappegoor en er moest eigenlijk ruimte worden 
gemaakt voor het trainingscomplex van Willem II. Dat heeft ons in de kaart gespeeld. Nou 
toen moest daar dus ruimte komen waardoor Forward weg moest. (…) Dan zie je maar weer 
hoe vergankelijk alles is in de politiek. Maar ook onder de druk van Willem II, want die heeft 
ons echt in de kaart gespeeld.’ De beleidsmedewerker van de gemeente bevestigt dat er druk 
is vanuit Willem II, maar ontkent dat dat met de hockeyfusie te maken heeft: ‘Het heeft niks 
met elkaar te maken. Aan de andere kant volgt tijdig wel, als Forward vertrekt, dan heb je de 
mogelijkheid om hier een trainingscentrum te realiseren. Als Forward  blijft, dan kunnen we 
dat niet doen, dan moeten we naar elders voor Willem II. Maar het is beslist geen reden en 
dat is echt waar, het heeft nooit voorop gestaan om te zeggen: Forward moet weg want we 
moeten hier Willem II. (…) De gemeenteraad die vindt een goed trainingscomplex voor 
Willem II natuurlijk ook heel belangrijk maar dat kan ook elders gezocht worden. Maar hier 
is het wat dat betreft iets gemakkelijker omdat je je stadion hier hebt en je veld 1 heb je hier 
en de amateurs van Willem II die hier ook bij horen, die zitten ook in dit gebied dus dan is het 
makkelijker om het hier te doen, maar van de andere kant het is ook niet zo dat dat, voor een 
enkeling misschien wel binnen de gemeenteraad, maar dat dat bijvoorbeeld de voetbal 
zwaarder weegt dan de hockey.’.  
 
6.7.2 Projectontwikkelaars 
De gemeente Tilburg is in zee gegaan met drie projectontwikkelaars om het gebied 
Stappegoor te ontwikkelen. Waarom ze dit hebben gedaan legt de projectleider uit: ‘Eigenlijk 
om een ijsbaan en een sporthal te bouwen. Zo zou je het kunnen zeggen. Wij hebben gezegd 
wat we wilden, wij hebben grond en daar moeten bepaalde verenigingen een plek in zien te 
krijgen en de overige grond kunnen de ontwikkelaars gebruiken voor woningbouw en 
commerciële ruimtes. Eigenlijk hebben wij gratis onze sporthal en ijsbaan gekregen en zij 
moeten dat terugverdienen door de grond te verkopen. (…) Vandaar dat het consortium het 
eigenlijk mogelijk heeft gemaakt dat wij op dit moment een ijsbaan en een sporthal hebben. 
Er was geen geld bij de gemeente om die gebouwen te realiseren.’  Voor de 
projectontwikkelaars ligt er een belang om de huizen snel te bouwen en te kunnen verkopen: 
‘En die huizen moeten dan verkocht worden, waren allemaal koopwoningen, die moeten dan 
verkocht worden en dan was de winst voor de projectontwikkelaar omdat zij dan de opdracht 
kregen om dat hele project te ontwikkelen.’ , zo vertelt een oud-voorzitter van Forward.  
Dat het consortium van projectontwikkelaars in zee is gegaan met de gemeente, levert een 
gedeelte van de macht op. Zij mogen daar huizen bouwen, iets waar de verenigingen geen 
voordeel bij hebben volgens de vertegenwoordigers: ‘Dat was een beetje de constructie 
waardoor wij ook zo tegen waren op dat sportparkgebied, want nou kwamen er allemaal 
huizen te staan die er helemaal niet nodig waren maar doordat de gemeente met een 
projectontwikkelaar in zee ging, moesten daar ook woningen gebouwd worden, want die 
moesten ook geld verdienen.’ en ‘Je zit eigenlijk als hockeyers midden in een multifunctioneel 
gebied en je mag niets. Drie jaar terug was dat al zo bij Forward, als ze daar een feest 
hadden en ze zetten daar de schuifdeuren open dan begonnen al de omwonenden die drie- à 
vierhonderd meter verderop woonden te klagen. En nu zou het zo zijn dat er 1150 woningen 
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komen, bovenop dat complex. Volgens mij zit er nog zestig meter tussen die woningen en dat 
laatste veld.’.  
 
6.7.3 Overige hockeyclubs in de regio 
De overige hockeyclubs in en rond Tilburg verwachten wanneer de fusie doorgaat, leden aan 
te trekken van Forward of Tilburg: Zo schat in ieder geval een oud-voorzitter van Forward het 
in: ‘Were Di is wel voor de gemeenschap Tilburg een niet onbelangrijke partij, de lachende 
derde. Want die zien op de eerste plaats mensen die zich straks bij Forward niet meer thuis 
voelen, of bij Tilburg niet meer thuis voelen, die zien ze die kant op komen.’. Een collega bij 
Tilburg ziet hetzelfde gebeuren, maar vindt de wijze waarop Were Di de aantallen inschat niet 
reëel: ‘Were Di roept allemaal hard dat 300 leden van Forward bij hun komen hockeyen en 
dat ze nieuwe velden nodig hebben. Waar ze het vandaan halen weet ik niet. Er zullen best 
mensen van Forward naar Goirle of Were Di gaan, dat zal best. Dat hebben we ook 
ingeschat. Dat zou wel een procent of 10 zijn maar dat is natuurlijk altijd zo’. Dit wordt niet 
beaamt door een seniorlid van Forward: ‘Ja ik zou het gewoon heel jammer vinden als we 
inderdaad echt zeg maar naar het Tilburg complex gaan, maar dat is dan voor mij niet de 
reden om meteen tegen te stemmen.’. 
De invloed van andere sportclubs komt aan bij de gemeentefunctionarissen: ‘Ik vind het toch 
al ver gaan, want waarom zouden wij dan bij Forward en bij Tilburg bij wijze van spreken bij 
moeten dragen en dan zegt Were Di, en wij dan, en dan zegt Berkel-Enschot, en wij dan, en 
Willem II en de Trappers. De Trappers hebben al aangegeven hier: als de hockeyclubs geld 
krijgen, wij ook.’. Ook de vertegenwoordigers van beide hoofdrolspelers merken dat andere 
clubs meer middelen willen van de gemeente wanneer zij dit voor elkaar krijgen. 
Bijvoorbeeld een oud-voorzitter van Forward: ‘Were Di is ook wel zo slim om te zeggen van 
ja, wacht even gemeente, als jullie 6,1 miljoen steken in Forward en Tilburg, dan kunnen wij 
toch ook wel 1 of 2 veldjes krijgen… en die spelen dat politiek heel leuk. Dus die plukken wel 
de vruchten van het hele verhaal, dat zullen ze in ieder geval wel proberen ja.’ .  
 
6.7.4. De pers 
De pers, met name lokale pers, komt in de interviews mondjesmaat naar voren. Er wordt door 
een oud-voorzitter van Forward aangegeven dat de pers wel zorgt voor informatie: ‘Dus die 
horen weer eens wat. Nou, dan heb je een paar mensen binnen de sportwereld die sterk in 
hockey geïnteresseerd zijn, nou die gaan wat praten. (…) Dus die steken het vuurtje wel  op, 
maar dat is de functie van de pers. En dat is het bijzondere van een redelijk openbaar lichaam 
als een hockeyclub.’. Andere respondenten geven aan dat de pers alleen voor 
informatievoorziening dient: ‘De pers neemt geen standpunt in, die gaat niet zeggen fuseren 
moet en ben nou verstandig. Die hebben toen niet echt een doorslaggevende rol gehad. 
Naderhand hebben ze wel een heleboel artikelen geschreven, toen het niet doorging. Toen 
hebben ze wel een heleboel artikelen geschreven en interviews met mij wat ik ervan vond en 
met Willem Gassner en met iemand anders. Maar als je het over het beïnvloeden hebt van het 
proces dan hebben ze een hele beperkte rol.’ , aldus een oud-voorzitter van Tilburg en de 
jeugdleden van Forward:‘Ja, dat heb ik laatst op de radio gehoord (…) en de rest van die 
dingen weet ik van andere mensen, o ja, en uit de krant.’.  
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6.8 ‘Een ballenvereniging en een ballenbestuur…’  
 
De betrokkenen geven verschillend betekenis aan de symboliek binnen de fusieprocessen. De 
projectleider van de gemeente geeft aan weinig van de cultuur van beide verenigingen te 
weten. Wanneer hem wordt gevraagd of er verschil is tussen de twee verenigingen, antwoordt 
hij dat hij de verenigingen eigenlijk nauwelijks kent: ‘Ik heb ook niet de ambitie kenner te 
worden van beide clubs. Dat kan je ook heel erg dwars gaan zitten omdat je dan te diep in de 
clubs gaat terwijl ik het zakelijk moet benaderen. Ik moet de risico’s zien.’. Wel ziet hij 
duidelijk het belang van de symboliek in tijdens het fusieproces en probeert hij de 
verenigingen hierin zoveel mogelijk te begeleiden: ‘Van denk na over een tenue, daar liggen 
gevoeligheden, wie gaat dan betalen, zo’n nieuw tenue. Dat is emotionele waarde, mensen 
hechten zich aan zo’n tenue. Hoe gaat je dat doen, hoe ga je om met een naamgeving, ga er 
maar eens goed over nadenken.’. Dit is iets waarvan meerdere bestuurders aangeven dat ze 
hier nog niet concreet over gesproken hebben, in geen van de fusiepogingen. Wel zien de 
voorzitters het belang in van een nieuwe naam en clubkleuren. Zo vertelt een 
vertegenwoordiger van Tilburg: ‘Daar denken we nu nog niet over na. Ik bedoel dat is een 
lang onderhandelingstraject. Daarvan zeg ik daar moet je heel wijs in zijn, daar moet je 
iedereen tevreden in houden.’. Een oud-voorzitter van Forward beaamt dit: ‘Terwijl ik er in 
mijn hart van overtuigd ben dat, als je met successen aan de fusie wil beginnen, echt met 
succes, zul je dat stuk van symboliek heel goed moeten doorspreken. En misschien breng je 
daar nog niks over naar buiten, maar hoe stel je het je voor hoe zo’n club heet en wat het 
tenue wordt?’. Ook zijn voorganger valt hem hierin bij: ‘het gaat altijd over kleine dingen, het 
gaat over een naam; ‘ja dan moet ik zeker in terracotta spelen, nooit van mijn leven!’ Daar 
gaat het om, daar gaat het om en als je daar met elkaar goede afspraken over kan maken en 
daar een goede invulling aan kan geven en dat terugkoppelt naar de leden. Dat ze het gevoel 
hebben dat ze erbij betrokken zijn.’. De verschillende leden waarmee gesproken is beamen 
dit. Zij geven aan dat ze het prettig zouden vinden om betrokken te worden bij het proces van 
een nieuwe naamgeving en clubkleuren. Jeugdleden van Tilburg hopen door middel van hun 
stemrecht invloed uit te oefenen op de vorm van de fusie. Zij zeggen: ‘Veel meer het bestuur 
en de mensen van de club zelf die wel voor zijn, die willen natuurlijk ja, die zullen het 
allemaal om het financiële gedeelte gaan doen en wij toch meer ja... wij zullen toch meer om 
de sfeer en om de mensen die je kent, daar zal het meer om draaien.’. Een ander jeugdlid van 
diezelfde club geeft aan dat het niet zoveel uitmaakt, dat het niet de taak van het bestuur is om 
de mening van de leden altijd te vragen: ‘Ja het is wel goed als ze dat ook aan de leden 
vragen maar het is niet perse nodig. (…) Als ze dat willen moet dat kunnen maar ik vind niet 
dat vanuit het bestuur dat zij dat moeten regelen.’.  

In tegenstelling tot de projectleider zegt de beleidsmedewerker wel beide verenigingen te 
kennen. Hij geeft aan dat de verenigingen de laatste jaren meer op een lijn zijn gaan liggen. 
Voornamelijk de cultuur bij Tilburg is veranderd: ‘Dat wordt hier in huis nog wel eens gezegd 
van dat hockey, ook een ballenvereniging en een ballenbestuur en dan denk ik van dat is niet 
waar. Dat was vroeger wel hoor, ik heb er goed vergelijk mee hoe het vroeger ging en dat 
was voornamelijk bij de oudere besturen van Tilburg. De latere besturen helemaal niet. En bij 
Forward nooit. Daar zit een groot verschil in. En dat was ook het verschil in het verleden in 
de identiteit van de een en van de andere club. Maar ik denk dat men daar nu wel aan toe is 
om te zeggen ja, het kan heel goed samen, ik denk dat het voor een groot gedeelte overlapt en 
anders is het wel aanvullend.’. Toch zijn de meningen hier nog enigszins over verdeeld. Een 
oud-voorzitter van Forward vindt dat er nog steeds belangrijke cultuurverschillen liggen: ‘En 
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je proeft het ook wel een beetje in de culturen van oudsher. Tilburg van oudsher, een, voor 
mij, een fabrikantachtige omgeving, heel doelgericht. Zijn eigenlijk ook altijd gewend wat zij 
willen, dat gebeurt ook. Forward is toch een middenstandniveau, middelklas niveau. Zijn veel 
meer ingesteld op compromissen, samen doen, samen dingen bereiken. Je ziet ook dat fusie 
daarin een middel is. Voor de ene is het een doel voor de andere een middel.’. Even later 
vervolgt hij: ‘De sfeer zal anders worden. Om een paar voorbeelden te noemen, van oudsher 
is bij Tilburg het mannenhockey enorm dominant en bij Forward is dat redelijk in evenwicht. 
Vrouwen zijn bij ons, ook als hockeyers, heel belangrijk. Dat kennen ze daar niet, dat kennen 
ze daar niet, dat is een gegeven.’.  Dit wordt bevestigd door een speelster uit Dames 1 van 
Tilburg ‘Het is hier toch allemaal heel veel naar de heren toe, dat is gewoon jammer.’. 
Wanneer de huidige voorzitter, die sinds januari jl. die functie bekleedt, iets vertelt over de 
dameslijn weet hij niet in welke klasse het eerste team speelt: ‘Je speelt maar, wat spelen we, 
tweede, eerste klasse?’. Dit bevestigt de twee eerdere uitspraken van de Forwardiaan en de 
Dames 1 speelster. Een oud-Tilburgvoorzitter ligt meer op een lijn met de beleidsmaker: 
‘Vroeger wel. Dat is ook door een groot aantal mensen heel lang ja altijd zo gezien. Grote 
cultuurverschillen. Ik denk dat de laatste jaren, de kinderen, de jeugd van Tilburg en Forward 
gaan naar elkaars feesten. Zijn altijd de gezelligste feesten heb ik gehoord, of bij Tilburg of 
bij Forward.’. 
 
Dat de clubs meer op elkaar zijn gaan lijken heeft wellicht ook met de binding van de leden 
met de verenigingen te maken. Woorden van een oud-voorzitter van Forward: ‘De cultuur 
dingen vervagen toch op termijn. De maatschappij wordt sneller, wordt vergankelijker. Je 
communiceert via email en sms. De organisatie en zo’n club gaat ook veel sneller lopen en 
wordt minder mensgebonden. En als je minder mensgebonden wordt, zijn bepaalde 
cultuuraspecten ook minder belangrijk.’. Dit wordt bevestigd door een Dames 1 speelster van 
Tilburg: ‘Tegenwoordig wisselen mensen ook zoveel van club. Ook echt niet normaal dus ik 
denk dat heel veel mensen ook zoiets hebben van nouja, ik zie het wel en is het niets dan ben 
ik naar een andere club.’. 
 
De leden geven aan dat clubkleuren en een nieuwe naam belangrijk zijn, maar dat een team 
bij elkaar blijft de grootste vereiste is. Een seniorlid van Forward zegt hier het volgende over: 
‘ ja weet je wat het is, wat voor teamnummer we nou krijgen, of we nou dames 6 of 14 zijn, dat 
maakt me niet uit, als ik maar niet van team hoef te veranderen. De naam maakt me eigenlijk 
niet zoveel uit en het tenue, ja je kunt er toch niet veel van zeggen.’. Zij wordt bijgevallen 
door een speelster van Tilburg: ‘Wij zitten al jaren bij elkaar in het team en ik denk dat ze 
daar wel echt rekening mee moeten houden. Dat wij daar inspraak op moeten hebben want ik 
denk voor de teambuilding, het gevoel, het heel belangrijk is. Ik ben bang dat als je mensen 
uit elkaar haalt, dat het dan wel veel irritaties gaat brengen’. Dat de besturen van de twee 
verenigingen hier rekening mee houden, blijkt wel uit het interview met de voorzitter  van 
Forward: ‘Je moet de teams de teams laten. Bij elkaar laten hockeyen.’. Ook uit het gesprek 
met een oud-voorzitter van Tilburg blijkt dat de besturen het belang hiervan inzien: ‘Ja die 
elftallen gaan een op een over natuurlijk.’. Een oud-preses van Forward is voorstander van 
het een op een over laten gaan van de teams, maar voegt daar wel dit aan toe: ‘Alleen de jeugd 
niet. In de jeugd moet je zo snel mogelijk gaan mixen. En dan weet je, de jeugd duurt acht 
jaar, over acht jaar is dat geouwehoer voorbij want dan komen de eerste mixed elftallen 
over.’. De oud-voorzitter van Tilburg denkt ook dat het niet anders kan: ‘Er zal best hier en 
daar wat aangevuld worden met wat mensen van Forward bij een Tilburg team en andersom. 
Je moet juist voorkomen dat over een jaar of twee.. .dan moet dat veel meer geïntegreerd 
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zijn’. Ondanks dat teambehoud belangrijk is, moeten de naamgeving en kleuren zeker niet 
vergeten worden. Wanneer we leden vragen wat voor een kleuren en naam de nieuwe club 
dan zou moeten krijgen, reageren ze verschillend: ‘De naam maakt me eigenlijk niet zoveel uit 
en het tenue, ja, je kunt er toch niet veel van zeggen, je zult het maar moeten accepteren denk 
ik.’, ‘De kleuren en naam, dat gaat wel iets worden denk ik. Dan zal het worden TMHC 
Tilburg en de kleuren van Forward of Forward en de kleuren van Tilburg, zoiets gaat het dan 
worden.’ Andere leden pleiten voor iets nieuws: ‘Ja ik ben voor iets nieuws. Je zet een hele 
nieuwe club op en je gaat helemaal, ja helemaal alles opnieuw opzetten. Dan heb ik zoiets 
van ja, dan moet je ook een nieuwe naam en kleuren.’.  Hierbij wordt deze speelster van 
Tilburg bijgevallen door wat jeugdspeelsters: ‘Als het dan samenkomt dan een hele nieuwe 
start maken, dan ook geen TMHC Tilburg, Forward of bruin of wit.’ De beleidsmedewerker 
van de gemeente geeft aan dat het combinatie van de namen wordt: ‘Het wordt geen volledige 
nieuwe naam, het zal een combinatie worden van de gevoerde namen.’. Forwardleden geven 
voornamelijk aan dat ze de naam minder belangrijk vinden dan het tenue. Met name de 
clubkleuren van Tilburg worden verafschuwd: ‘Geen bruinwit! Nee dat vind ik echt lelijk, dat 
wil ik echt niet! De naam maakt me niet uit, maar het tenue wel.’ en ‘En ik vind bruin wit 
sowieso tss…ja dat is echt lelijk.’.  
 
Vooral over de locatie is veel van doen geweest, dit is bij sommige leden een principe kwestie 
geworden. Bij de vorige fusie wilde Tilburg niet naar het complex van Forward verhuizen. 
Het plan van de huidige fusiepoging is dat Forward naar het Tilburgcomplex verhuisd. Een 
seniorlid van Forward geeft aan: ´Ik denk dat er sowieso een heleboel mensen nee gaan 
stemmen, alleen al uit principe.´ Met name de Forwardleden geven aan dat wanneer zij 
moeten verhuizen ze in ieder geval wel iets van hun eigen identiteit willen behouden omdat 
zij anders het gevoel hebben dat ze niet fuseren maar zich aansluiten bij Tilburg: ‘Als het dan 
Tilburg gaat heten, dan Forward kleuren.’ en ‘Ja dat vind ik ook, anders is het echt zo van 
dan heb je naam en complex van hun al en dan heb je ook nog kleuren, dan is het helemaal zo 
van we komen er even bij. Of jullie sluiten aan in plaats van een fusie ofzo.’ Aldus wat 
jeugdspeelsters van Forward. 
 
 
6.9 ‘Er is geen groter klein dörp dan de stad Tilburg’  
 
Voornamelijk bij de bestuurlijke kant van de fusieprocessen geven de betrokkenen aan dat de 
communicatie altijd van goed niveau geweest is. Meerdere voorzitters geven aan dat het 
contact met hun collega van de andere hockeyclub altijd erg prettig is geweest. Zo meldt 
Forwards voorzitter: ‘Daar zijn geen problemen, we werken ook heel perfect samen.’. Ook de 
samenwerking met de gemeente is altijd goed verlopen. Wanneer de beleidsmedewerker 
wordt gevraagd of de samenwerking goed verloopt, antwoordt hij: ‘Ja, ja, ja heel erg prettig, 
daar ben ik heel eerlijk in, heel prettig.’. 
Daarentegen is communicatie met de KNHB is niet altijd vlekkeloos verlopen. Zo vindt een 
oud-voorzitter van Tilburg dat de KNHB beter in had kunnen spelen op de situatie tijdens de 
derde fusiepoging. ‘Ik heb het altijd onverantwoordelijk gevonden van de KNHB, want  ook 
de hockeybond stond achter het plan om de vereniging naar Stappegoor te brengen. Ik vind 
dat de bond zich veel te weinig verdiept heeft met wat er nou eigenlijk speelde bij hockeyclub 
Tilburg en wat de leden wilden.’. 
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Iets wat veel minder goed heeft gelopen in de vorige fusieprocessen en wat ook zeker nu weer 
een gemis is, is de communicatie naar de leden toe. Vele leden met wie is gesproken, geven 
aan dat ze nauwelijks tot niet op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom 
de fusie: ‘Ja, ja zeker. We mogen wel wat meer informatie in de Forwardpost.’ Een 
teamgenoot vertelt dat er wel informatie op de website staat maar dat het wel wat meer een 
duidelijker mag zijn: ‘Maar het mag op zich wel wat meer zijn. (…) Ja vooral duidelijkere 
stukken. Dan staat er zo’n hele tap tekst en dan denk ik al van daar ga ik niet aan beginnen. 
Dan lees ik het eerste stuk en dan denk ik, nee, dit is niet wat ik wilde weten. Dus gewoon 
boeiende, korte stukjes informatie over wat niet alleen voor volwassenen belangrijk is.’. Ook 
twee jeugdspelers van Tilburg geven aan nauwelijks geïnformeerd te zijn: ‘Ja het zou wel fijn 
zijn als ze iets op de site zeggen ofzo. Het zou wel handig zijn om ons via de site op de hoogte 
te houden maar dat is ook niet echt, dat gebeurt niet echt.’. Dit wordt ook bevestigd door wat 
seniorleden: ‘ja ik vind dat die informatie wel het een stuk minder is. Dat je er niet echt bij 
betrokken wordt.’. 
De besturen spreken dit enigszins tegen. Beide voorzitters hebben precies hetzelfde stukje op 
hun website gezet over de stand van zaken: ‘Er is heel veel gecommuniceerd, ook over de 
financiën. Dat hebben we bewust gedaan. Ook op de website, hetzelfde verhaal bij de site van 
Tilburg als op de site van Forward.’. De toenmalig voorzitter van Tilburg heeft er tijdens de 
derde poging alles gedaan om de leden te informeren: ‘Toen hebben we plannen gemaakt, 
informatieavonden, via websites, via de post om toch die leden te bereiken.’. Tijdens die 
fusiepoging is er een informatieavond gehouden op Tilburg waar wethouder Hamming bij 
was om onduidelijkheden weg te nemen: ‘En het moeilijk is om mensen te bereiken. Wij 
organiseerden een infoavond waar ook de wethouder kwam en alles vertelde en toelichtte wat 
het plan was.’.  Dat dit belangrijk is, vertelt ook een voormalig voorzitter van Forward: ‘Bij 
een fusie is het belangrijk dat je communicatief bent, en met name de communicatie naar de 
leden toe.’.  
De huidige voorzitter van Forward vertelt dat hij ook zijn leden op de hoogte houdt van alle 
ontwikkelingen rondom de fusie. Blijkbaar komt dit niet aan bij de leden waardoor er veel 
onduidelijkheden ontstaan. Wanneer wij een Forward speelster vertellen dat het nieuwe 
complex op de locatie van Tilburg gaat komen, reageert ze ontzet: Óh, dat wist ik niet, 
ECHT?’. Ook over de naam gaan de roddels al rond blijkt uit een gesprek met wat 
jeugdspeelsters van Forward: ‘Ja en dat het Willem II gaat heten!’ ‘Echt??’ ‘Ja dat dacht ik.’. 
Dit is gevaarlijk want als het roddelcircuit op gang komt is het nog moeilijker mensen met de 
juiste feiten te informeren. Dit blijkt uit de woorden van een oud-voorzitter van Tilburg en 
een van Forward: ‘Er moet minder geschreeuwd worden maar het moet meer over de inhoud 
gaan, over de argumentatie, maar die tegenbeweging was zo faliekant tegen, dat was heel 
moeilijk om met hen de discussie aan te gaan.’ en ́ Voorkom dat geruchtencircuit want er is 
geen groter klein dörp dan de stad Tilburg.´.  
 
Ook Forward ziet nu de complexiteit om de leden te bereiken in. De KNHB adviseert om een 
informatie avond te houden maar hier heeft de voorzitter geen vertrouwen in: ´Ik heb daar wel 
een discussie over gehad met Wakkie van hoe moeten we dat nu goed aanpakken. Hij zei je 
moet een infoavond houden voor de leden. Dat geloof ik dus niet in..́  Zelf voelt hij er meer 
voor om naar de leden toe te stappen in plaats van dat zij naar jou moeten komen. ´Je moet 
toch naar de teams zelf toe. Je moet mensen zelf spreken. Het idee dat je naar ze luistert, dat 
je ze erbij betrekt.´. 
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Het bestuur van de vereniging heeft een communicatieadviseur in dienst genomen om hen bij 
te staan in dit proces: ´Daar beginnen we nu mee. Wij zijn geen communicatiedeskundigen dus 
daar hebben we hulp bij gezocht.´. 
 
Tilburg is op dit moment niet bezig met een communicatieadviseur en doet momenteel vrij 
weinig om de leden op de hoogte te houden. Ook in de algemene ledenvergaderingen sinds de 
publicatie van het rapport van de Commissie van Dun wordt niet tot nauwelijks over de fusie 
gesproken. Dit zou juist de gelegenheid moeten zijn waar leden geïnformeerd worden over de 
stand van zaken rondom de fusie.  
 
 
Resumé  
 

In dit hoofdstuk heeft u de resultaten van ons empirisch onderzoek kunnen lezen. De 
respondenten hebben betekennissen gegeven aan de verschillende aspecten als belangen, 
invloed en cultuur in hun eigen context. Nu deze resultaten zijn beschreven is het mogelijk 
om naar de analyse te gaan. Zoals eerder beschreven zullen deze betekennissen worden 
vergeleken met de resultaten uit de literatuur. Vanuit die analyse zal vervolgens in hoofdstuk 
acht een antwoord worden gegeven op onze deelvragen en hoofdvraag.  
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7. Analyse  
 
 
Zoals u hebt kunnen lezen in het analysekader zullen hier verschillende aspecten van 
fusiepogingen onder de loep genomen worden. Dit zullen, vanuit ons onderzoeksperspectief, 
met name aspecten zijn over sociale verhoudingen. Ten eerste is dat de context waarin de 
huidige fusiepoging zich probeert te ontwikkelen omdat deze de overige factoren kan 
beïnvloeden. Vervolgens zullen de belangen van de verschillende actoren en de macht van 
diezelfde actoren beschreven worden aan de hand van de in het vorige hoofdstuk benoemde 
resultaten. Ten slotte zal ook de cultuur van beide verenigingen aan bod komen. De resultaten 
zoals u ze hebt gelezen, zullen centraal staan, maar daarnaast zal er een koppeling worden 
gemaakt met de literatuur over fusies in het bedrijfsleven en in de sportwereld zoals die in 
hoofdstuk 5 beschreven is. 
 
 
7.1 De context van de fusiepoging 
 
Beide hockeyverenigingen bestaan al een lange tijd, Forward viert dit jaar zijn 80 jarige 
jubileum, Tilburg bestaat al vijf jaar langer. In die periode was de samenleving nog erg 
gescheiden. Tilburg is dan ook opgericht door en voor textielhandelaren, Forward is opgericht 
door mensen in de middenklasse. Van oudsher is Tilburg ook echt een ‘mannenclub’, zowel 
wat betreft organisatie als wat betreft het hockeyen. Het herenhockey is belangrijker dan het 
dameshockey. Bij Forward ligt dat anders, die waren heel lang niet eens gericht op tophockey, 
maar vooral op gezelligheid. Sinds de mogelijkheid zich aandeed om op hoog niveau te gaan 
hockeyen bij de dames, zijn zij zich er pas op gaan richten, maar nog steeds is de sfeer en 
gezelligheid erg belangrijk. De huidige fusiepoging staat niet op zichzelf, al drie keer eerder 
probeerden de clubs een fusie aan te gaan. De eerste en derde keer werden door het bestuur 
van Tilburg geïnitieerd vanwege de wens voor een hockeyclub die zowel bij de dames als bij 
de heren structureel op het hoogste niveau kan hockeyen. Daarnaast merkten de voorzitters 
dat het financieel niet haalbaar was alleen door te gaan en hoofdklasse te hockeyen. De 
tweede poging is geïnitieerd door de gemeente Tilburg, die een tophockeycomplex wilde 
realiseren in het Stappegoor-gebied. Deze pogingen zijn om verschillende redenen afgeketst. 
In de literatuur is te lezen dat er verschillende redenen zijn. Vooral komt naar voren dat het 
moeilijk is voor de leden van een vereniging het eens te zijn met een fusie omdat je te maken 
hebt met een mutual support organization; een vereniging is er van, voor en door de leden. De 
literatuur veronderstelt dat de leden veel waarde hechten aan de cultuur en identiteit van een 
vereniging. In Tilburg is dat verschillende keren gebleken. Allereerst toen er bij de eerste 
poging veel moeite gedaan moest worden om de Forwardianen over te halen om door te 
mogen onderhandelen over een fusie. De derde poging uit 2007 is afgeketst op het culturele 
gedeelte, met name op de locatie waar de fusieclub gevestigd zou worden. Vele Tilburgleden 
vonden dit te ver of niet mooi genoeg ten opzichte van hun huidige locatie. De naam, 
clubkleuren en oprichtingsdatum zijn voor veel leden wel van belang maar niet van dusdanig 
belang dat een fusie daarop af zou ketsen. Dit spreekt de literatuur dus enigszins tegen. Het 
andere knelpunt dat in de wetenschappelijke literatuur naar voren komt, is het wederzijdse 
wantrouwen. Dit is in de praktijk in Tilburg nog niet voorgekomen. Dit is te verklaren doordat 
er nog geen onderhandelingen zijn geweest over symbolische aspecten. De eerste fusiepoging 
ketste af in de tweede fase: het fusieproces. De clubs hadden hun fiat gegeven om de 
onderhandelingen door te zetten, maar de verenigingen kwamen met de gemeente niet uit de 
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financiering van het project. De tweede poging is geen poging waarover veel gesproken is. De 
betrokkenen geven ook aan dat deze fusiepoging niet het noemen waard is; de besturen van 
beide clubs vonden dit plan al dusdanig matig dat er verder niet meer over gesproken is. Deze 
poging is dus gestrand in de verkenningsfase. De derde poging is het verst gekomen. De leden 
zijn hierbij geraadpleegd en de leden van Tilburg hebben hun veto uitgesproken. In de fases 
van Boessenkool zou dit nog in de 2e fase vallen, maar wanneer er naar de fases van Rinnooy 
Kan gekeken wordt, zou dit in de laatste fase, de integratiefase, vallen.  
De huidige poging is geopperd door de gemeente Tilburg, deze hebben de clubs aangespoord 
om nog één keer met een plan te komen voor een fusie. Dit is door de clubs verder uitgewerkt, 
de gemeenteraad heeft zijn financiële bijdrage onder voorwaarden toegezegd en op dit 
moment (april 2010) ligt het plan bij de provincie om financiële middelen te bewerkstellen en 
een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen. 
 
 
7.2 Belangen van de betrokken actoren 
 
Vanuit de context die hierboven gepresenteerd staat, hebben de betrokken actoren bepaalde 
belangen opgebouwd. Deze kunnen door de context veranderen.  
Er zijn een aantal verschillende actoren die een rol spelen in de fusieprocessen. De 
belangrijkste actoren zijn de verenigingen die met elkaar samen willen gaan. Deze zijn 
volgens de literatuur te onderscheiden in besturen, topsporters en recreatieve leden. Uit het 
empirische gedeelte is de verdeling besturen aan de ene kant en leden aan de andere kant ook 
gebleken, maar zijn er weinig verschillen te ontdekken tussen de topsporters en recreatieve 
leden.  
De belangen van de besturen en de leden lopen erg uiteen. Vooral het bestuur van Tilburg 
heeft vaak aangestuurd op een fusie. De vereniging heeft gezien hoe leuk en goed het voor 
hen is wanneer er bij de senioren op het hoogste niveau wordt gehockeyd. Dit brengt veel 
beleving in de club en dat is goed voor een gezellige sfeer. Het nadeel van tophockey spelen 
zijn de hoge financiële kosten die hieraan verbonden zijn. De literatuur benoemt financiële 
problemen als een van de belangrijkste redenen waarom verenigingen gaan fuseren. Ook hier 
is dit het geval. Het is voor de vereniging Tilburg te moeilijk om zelfstandig door te gaan 
wanneer zij op het hoogste niveau willen meedraaien. Ook de bestuurders van Forward geven 
aan dat tophockey de nodige positieve gevolgen voor een vereniging heeft. Zij benoemen ook 
de toename van sfeer wanneer er op het hoogste niveau wordt gespeeld. Heel duidelijk geven 
de bestuurders van beide clubs aan dat het ook voor de breedtesporters en het kader belangrijk 
is. Beide verenigingen hebben moeite om bepaalde teams vol te krijgen, Forward heeft 
problemen bij de mannelijke junioren, Tilburg bij de vrouwelijke senioren. Met een fusie zal 
dit probleem opgelost worden en zal de grote club een trekpleister voor talenten worden. Ook 
dit is terug te vinden in de literatuur. Deze geeft aan dat verenigingen fuseren om een 
ledentekort tegen te gaan. Nu is het bij beide verenigingen nog niet zo erg dat er 
daadwerkelijk ledentekorten zijn alleen is het prettiger om een overvloed aan leden te hebben. 
De breedtesport en het tophockey gaan hand in hand met elkaar samen.  
Kortom, de bestuurders hebben er belang bij dat de club samengaat zodat er dan tophockey 
gespeeld kan worden omdat de kosten gedeeld worden door een grotere verenigingen en men 
zit niet meer in elkaars vaarwater wat betreft sponsoren. Het tophockey zal zorgen voor meer 
betrokkenheid en sfeer onder de leden wat een positieve invloed heeft op de breedtesporters. 
Voor de leden spelen er andere belangen. Zij vinden het voornamelijk belangrijk waar de 
nieuwe locatie is, of deze ver weg is van de oude locatie. Moet er verder gereisd worden voor 
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een training of wedstrijd. Daarnaast zijn de nieuwe naamgeving en clubkleuren ook niet 
geheel onbelangrijk. De leden hebben er een belang bij dat ze zich verbonden voelen met hun 
vereniging. Wat voor de leden ook meetelt, is de contributie. De leden hebben er belang bij 
dat deze niet of nauwelijks stijgt. Belangrijk is dat de leden dit weten. Leden geven aan dat zij 
niet betrokken worden bij het proces en uit hun antwoorden blijkt dat zij ook vele roddels als 
waar beschouwen. Zij zouden graag meer informatie hebben. Tot slot geven de leden aan dat 
een goede sfeer misschien wel het belangrijkste is. Hier moet aan toegevoegd worden dat er 
door velen wordt aangegeven dat de binding met de club niet meer zo sterk is als vroeger. De 
individualisering en het consumentisme, in de literatuur sociaal-culturele processen genoemd, 
spelen ook bij de hockeyverenigingen op waardoor de binding met de club afneemt.  
Een derde grote actor in dit proces is de gemeente Tilburg. Zij oefenen politiek-economische 
druk uit op de verenigingen. Dit komt overeen met de motieven die in de literatuur naar voren 
komen. De gemeente heeft een aantal belangen. Duidelijk is dat de gemeente Tilburg graag 
een hockeybolwerk ziet ontstaan om de uitstraling van de stad te verbeteren. Daarnaast is het 
voor hen belangrijk om een topsportlocatie te ontwikkelen om nevenbeleidsterreinen als 
gezondheidszorg en integratie ook door te ontwikkelen. De andere actor die politiek-
economische druk uitoefent, is de provincie Noord-Brabant. Zij hebben vrijwel dezelfde 
belangen als de gemeente. Ook de provincie is uit op uitstraling. Met het oog op het 
Olympisch Plan wil de provincie zich richten op drie sporten om die naar Brabant te halen. 
Hockey is daar een van en een tophockeycomplex is daar noodzakelijk voor. Daarnaast is het 
op zo’n locatie mogelijk nationale en eventueel internationale evenementen te organiseren. 
Een volgende belanghebbende is de hockeybond (KNHB). De KNHB heeft de laatste jaren 
door dat het tophockey zich rondom de Randstad concentreert. De bond wil meer spreiding 
door het land heen en een fusie tussen Tilburg en Forward zal er volgens hen voor zorgen dat 
er een topclub bijkomt. Hierdoor kan er meer weerstand tegenover het sterke westen worden 
geboden. Ook zal het mogelijk zijn om op de nieuwe locatie grote evenementen te 
organiseren. Dit is ook belangrijk voor de spreiding van de evenementen door het land.  
Twee organisaties die zeker belang hebben bij een fusie en daarmee het vertrek van Forward 
van het sportpark, zijn de projectontwikkelaars van het gebied en voetbalclub Willem II. Zij 
zien op de huidige locatie van Forward een trainingscomplex voor de jeugd opkomen en plek 
voor meer woningbouw wat betekent dat Willem II een trainingscomplex nabij het eigen 
stadion krijgt en de projectontwikkelaars meer geld verdienen door de verkoop van die 
woningen.  
Een niet groot belang hebben de omliggende sportclubs. Zij verwachten geld te krijgen van de 
gemeente, die immers ook 6,1 miljoen in 2 hockeyverenigingen steekt. Dit is  echter nog niet 
toegezegd door de gemeente. Daarnaast verwachten de hockeyclubs een aantal leden van 
Forward of Tilburg aan te trekken die niet bij de fusieclub willen spelen. 
Volgens literatuur speelt hiernaast de pers een belangrijke rol in het fusieproces. Er is geen 
aanleiding om hiervan uit te gaan in dit geval. Behalve een deels informerende rol zijn er geen 
opvallende punten naar voren gekomen. 
 
 
7.3 Machtsmiddelen 
 
Opvallend is dat er veel verschillende actoren zijn betrokken die macht hebben in delen van 
het proces.  
Allereerst de besturen van de verenigingen. Zij hebben relatief veel macht in het begin van 
een fusieproces. De besturen stellen een plan op, weten alles van de situatie en communiceren 
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met vrijwel alle betrokken partijen. Zij hebben dus door hun informatie erg veel macht. Wat 
betreft de macht van de leden is duidelijk dat dit vooral de macht van de beslissende ALV is. 
Zij hebben een vetostem aan het eind van het proces. De rest van het proces blijken de leden 
niet veel invloed te hebben.  
De gemeente Tilburg heeft veel macht. Die macht is vooral gebaseerd op financiële middelen. 
Wanneer er geen geld beschikbaar is voor een nieuw complex, zal een fusieclub niet kunnen 
ontstaan. Dit geld is cruciaal, waardoor de gemeente gedurende de hele periode veel macht in 
handen heeft. Hetzelfde geldt voor de provincie. Zonder de financiële bijdrage van 5 miljoen 
euro van de provincie, zal de fusie niet doorgaan.  
Dat deze actoren machtig zijn in een fusieproces is geen verrassing wanneer de literatuur 
bestudeerd is. Ook in de literatuur hebben deze personen of organisaties de meeste invloed. 
Een actor die daarnaast in de literatuur sterk naar voren komt, is de fusiecommissie. Deze is in 
de praktijk in Tilburg (nog) niet van toepassing omdat geen van de pogingen zover gekomen 
is.  
De KNHB heeft in deze poging geprobeerd veel invloed te hebben in het fusieproces. Keer op 
keer hebben ze de provincie op de hoogte gesteld van de wens van een 
tophockeyaccommodatie in Brabant. De provincie is nog in twijfel of ze wel 5 miljoen euro 
daaraan gaan besteden en of dat geld naar Eindhoven, Den Bosch of Tilburg moeten gaan. De 
KNHB heeft ten alle tijden geadviseerd dat er 5 miljoen naar Tilburg moet gaan. Daarnaast 
adviseren zij de clubs over de omgang met bijvoorbeeld de leden. 
De overige actoren die in de vorige paragraaf als belanghebbenden gepresenteerd werden, 
komen in de literatuur niet duidelijk naar voren, dit is zeer waarschijnlijk omdat dit partijen 
zijn die specifiek bij deze situatie betrokken zijn. Zo hebben Willem II en de projectleiders 
achter de coulissen veel macht. Ondanks dat de gemeente zegt dat zij geen macht hebben in 
het gehele fusieproces, wordt er achter gesloten deuren wel rekening gehouden met hun 
belang: het vertrek van Forward van Stappegoor. Er zijn veel politieke partijen die Willem II  
steunen en graag een trainingscomplex voor de jeugd op de locatie van Forward zien. 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de pers ook veel macht kan uitoefenen op de 
besluitvorming van de leden. Zij zullen nooit de aanstichter van een fusieproces zijn maar 
volgen de gebeurtenissen op de voet en zullen vaak proberen te stoken tussen de voor en 
tegenstanders. Uit de resultaten blijkt dat de pers niet tot nauwelijks een rol speelt in alle 
voorgaande fusiepogingen en het huidig fusieproces. De pers neemt geen standpunt in en 
schrijft geen smeuïge onzinverhalen. Dit is een groot verschil met de literatuur. 
 
 
7.4 De cultuur van de verenigingen 
 
De twee clubs zijn met een verschillende achtergrond opgericht, zoals te lezen was in de 
contextparagraaf. De besturen zijn er van overtuigd dat dit niet meer van toepassing is op de 
huidige generatie en dat hoe meer mensen er zijn, hoe meer gezelligheid er komt, maar van 
verschillende kanten werd duidelijk gemaakt dat er nog grote verschillen zitten tussen de twee 
clubs, met name qua sfeer. Forwardleden zijn bang hun sfeer te verliezen, geven aan angstig 
te zijn voor de verandering die er gaat komen wat betreft de gezelligheid op de club. Dit 
wordt bevestigd door Tilburgleden die aangeven dat op zondag er een leukere sfeer hangt op 
Forward dan op Tilburg. Zij maken ook graag deel uit van de feestjes die op Forward plaats 
vinden. Daarnaast hangt onder Forwardleden het idee dat de mentaliteit op hockeyclub 
Tilburg en de mentaliteit van de leden erg verschilt met de ‘normale’ mens op Forward. De 
cultuur van de club wordt als arrogant en saai omschreven. Tilburgleden zelf zien dat het niet 
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de gezellige sfeer kent, maar zien veel onderscheid tussen de studententeams en de gewone 
teams. Dat de Forwardianen Tilburg als arrogant zien komt volgens een aantal leden door 
eigen ervaringen, maar ook door het feit dat Tilburg heeft tegengestemd bij de derde poging 
speelt een rol. Bij sommige leden ligt het gevoelig dat Tilburg niet naar de Forwardlocatie wil 
komen, en nu wel hun zin krijgt om de fusieclub op hun eigen complex te realiseren. 
Zowel de literatuur als de oud-bestuurders van beide verenigingen geven aan dat symboliek 
erg belangrijk is in een fusieproces. Zaken als de naam en clubkleuren van de nieuwe 
vereniging, kunnen zorgen voor strijd binnen een club. Dit blijkt niet duidelijk uit het 
onderzoek. Leden geven aan dat het jammer is dat de identiteit verloren gaat, maar dat het niet 
erg is zolang het eerlijk verdeeld wordt. Wanneer het niet en de naam en de kleuren van de 
ene partij worden, is het voor de leden goed. Wel wordt er door Forwardleden aangegeven dat 
het terracotta niet gewaardeerd wordt in het nieuwe tenue. Ook zouden leden het fijn vinden 
betrokken te zijn bij de keuze voor de nieuwe naam en kleuren. Opvallend is dat, ondanks dat 
de literatuur en oud-bestuurders waarschuwen, de huidige onderhandelingspogingen nog niet 
zijn ingegaan op de symboliek. Bij eerdere fusiepogingen overigens ook niet. De huidige 
voorzitters zeggen het wel belangrijk te vinden, maar niet belangrijk genoeg om er nu al zelf 
over te overleggen. De overige symbolen zoals de literatuur ze noemt, als oprichtingsdatum 
en clubliederen, zijn niet van belang voor de betrokkenen in Tilburg.  
Wat voor leden als belangrijkst wordt beschouwd, is dat het team bij elkaar blijft. Teams die 
al jaren samen spelen, willen nu niet door de fusie gescheiden worden. Ook de voorzitters 
zien het belang in van teambehoud, maar voegen eraan toe dat het niet altijd mogelijk zal zijn. 
Sowieso moet de jeugd zo snel mogelijk gemixt worden en daarnaast is het bij sommige 
categorieën niet mogelijk niet te mixen omdat er bij de ene club zeer kleine teams zijn en bij 
de andere zeer grote. Dat de leden dit belangrijk vinden, komt overeen met wat Putnam 
beweert over sociaal kapitaal. Leden hebben vriendschappen en vertrouwensbanden binnen 
hun vereniging en met name hun eigen team. 
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8. Conclusie 
 
 
Aan het eind van dit onderzoek zullen wij in dit hoofdstuk de deelvragen kort gaan 
beantwoorden aan de hand van de analyse. Met de antwoorden op de subvragen zal 
uiteindelijk de hoofdvraag beantwoord worden.  
Omdat de conclusie zich met name richt op wat in dit empirisch onderzoek naar voren is 
gekomen, zijn er punten die niet voor honderd procent generaliseerbaar zijn. De punten waar 
rekening mee moet worden gehouden wanneer dit rapport gelezen wordt, staan aangegeven in 
de discussie.  
 
Dit onderzoek telt vijf deelvragen: 
Waarop liepen de vorige fusies tussen Forward en Tilburg vast? 
Wat zijn de redenen van hockeyverenigingen om te gaan fuseren?  
Wat voor een rol spelen de betrokken actoren in een fusieproces? 
Welke belangen spelen een rol bij de verschillende actoren? 
Hoe is de macht verdeeld tussen de verschillende actoren in het fusieproces?  
 
Waarop liepen de vorige fusies tussen Forward en Tilburg vast? 
De drie eerdere fusiepogingen tussen TMHC Forward en TMHC Tilburg zijn om steeds 
verschillende redenen niet doorgegaan. Bij de eerste poging was het een hele klus om de 
leden van Forward over te halen voor een fusie te stemmen zodat de besturen door konden 
onderhandelen. Uiteindelijk blijkt dat dit in een te vroeg stadium aan de leden is voorgelegd, 
want de clubs en de gemeente kwamen niet uit de financiering van het complex. De toen ter 
tijd benodigde 3,4 miljoen euro wilde de gemeente delen met de clubs terwijl de verenigingen 
het volledig gesubsidieerd wilden hebben.  
De tweede fusiepoging wordt door de meeste respondenten weggelaten in de nummering, 
deze wordt niet als een serieuze poging gezien. De toenmalige voorzitters en de betrokkenen 
van de gemeente weten wel van deze poging, maar beschouwen het ook als een bij voorbaat 
kansloze poging. De poging is niet eens van de grond gekomen omdat de beide besturen zich 
niet konden vinden in de plannen die de gemeente voorstelde.  
De derde en meest recente poging had de meeste kans van slagen. De besturen en gemeente 
waren eruit over de locatie en de financiering, maar de algemene ledenvergadering van 
Tilburg heeft uiteindelijk tegen het plan gestemd. Dit omdat veel leden de locatie in de Oude 
Warande niet in wilden ruilen voor het Stappegoorgebied vanwege de uitstraling en de 
afstand. Dat er zo massaal is tegengestemd, is vooral te danken aan de grote tegenbeweging 
die een aantal weken voor de beslissende ALV is opgekomen.  
 
Wat zijn de redenen van hockeyverenigingen om te gaan fuseren?  
De belangrijkste reden voor de hockeyverenigingen in Tilburg om samen te gaan, is het 
bereiken van structureel tophockey bij zowel de dames als de heren. Door dit tophockey 
wordt de uitstraling verbeterd waardoor ook het breedtehockey een impuls zal krijgen. 
Daarnaast spelen financiële problemen een rol bij het initiëren van een fusie. Beide clubs 
zitten nu in dezelfde vijver naar sponsoren te vissen en kunnen het niet volhouden zelfstandig 
op hoog niveau te hockeyen. Daarnaast blijkt door de sociaal-culturele processen het vinden 
van vrijwilligers voor een vereniging steeds moeilijker. Met het samengaan van beide clubs, 
wordt ook het kader uitgebreid. 
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Wat voor een rol spelen de betrokken actoren in een fusieproces? 
De belangrijkste actoren die betrokken zijn, zijn de twee verenigingen. Deze zijn op te delen 
in de besturen en de leden. De besturen spelen de grootste rol, zij zijn de spin in het web. Zij 
onderhouden contacten met de overige actoren, waaronder hun leden, en stellen het 
uiteindelijke plan op. De leden spelen gedurende een groot deel van het proces een minimale 
rol. Zij komen aan bod wanneer de ALV moet stemmen. Eerder zijn zij vooral het onderwerp 
van gesprek, zij zullen immers uiteindelijk de basis vormen van de nieuwe club. 
Verder speelt de overheid, in vorm van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant 
een belangrijke rol. De gemeente is naast geldschieter, ook medeverantwoordelijk voor het 
ontwerp van het plan en de plaatsing in de stad. De provincie speelt vooral de rol van extern 
controleur en zal uiteindelijk, wanneer zij het plan goedkeuren, met vijf miljoen euro over de 
brug moeten komen. Een volgende actor die een rol speelt, is de hockeybond die een 
adviserende rol heeft naar de clubs en de provincie toe. Andere actoren, die nauwelijks op de 
voorgrond een rol van betekenis spelen in het proces, zijn de overige sportclubs in Tilburg 
met in het bijzonder Willem II en de projectontwikkelaars van het Stappegoorgebied. 
 
Welke belangen spelen een rol bij de verschillende actoren? 
In het huidige fusieproces spelen vele belangen een rol bij de verschillende betrokkenen. De 
belangen van de verenigingsbesturen zijn, zoals eerder aangehaald, tophockey, het bij elkaar 
kunnen voegen van de financiële middelen en een aantal kosten kunnen delen. Daarnaast is 
het voor het voortbestaan belangrijk dat er genoeg leden zijn en kader is om door te gaan. Met 
twee clubs is dit makkelijker te realiseren. Voor de leden is het van belang dat er geen 
wijzigingen in de teams komen, dat vrienden bij elkaar blijven. Daarnaast is het belangrijk dat 
de locatie niet te ver weg komt te liggen en dat de contributie niet te hoog wordt. Ook de 
symboliek speelt voor een gedeelte een rol in het afwegen van de alternatieven. 
Voor de gemeente en provincie geldt dat een hockeybolwerk uitstraling geeft. De organisatie 
van evenementen zou naar Tilburg gehaald kunnen wanneer er een topcomplex aanwezig is. 
Voor de gemeente is daarnaast van belang dat met een grote hockeyclub en een zeer goed 
complex ook nevenbeleidsdoelen gestimuleerd worden. 
De KNHB wil graag dat het hoofdklassehockey niet alleen in de Randstad en Utrecht 
gespeeld wordt, maar ook structureel in Brabant kan plaatsvinden. Ook zouden evenementen 
naar het zuiden gehaald kunnen worden wanneer het hockeybolwerk in Tilburg is gebouwd. 
De overige sportclubs hebben het belang dat wanneer Forward en Tilburg zoveel geld krijgen, 
zij ook verwachten financiële steun van de gemeente te ontvangen. Daarnaast zijn omliggende 
hockeyclubs in de veronderstelling dat zij leden van de twee clubs gaan aantrekken wanneer 
er gefuseerd wordt. Willem II en de projectontwikkelaars hebben een bijzonder doel: het 
vertrek van Forward uit het Stappegoorgebied. Willem II ziet hier graag een trainingscomplex 
voor de jeugd komen terwijl de projectontwikkelaars meer ruimte zien voor hun huizenbouw. 
 
Hoe is de macht verdeeld tussen de verschillende actoren in het fusieproces?  
Opvallend is dat de meeste actoren maar in een deel van het proces invloed kunnen 
uitoefenen. De besturen spelen vooral in het begin van het proces een rol, bij het ontwerpen 
van het plan. De leden hebben juist de macht aan het eind van het proces, wanneer de 
stemming plaatsvindt. Hiermee hebben zij een vetorecht in handen.  
De gemeente en de provincie hebben gedurende het hele proces macht in handen in vorm van 
geld. Wanneer een van de overheidsinstanties besluit het geld binnen te houden, zal de fusie 
nooit doorgang vinden. De overige actoren, de hockeybond, de sportclubs en de 
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projectontwikkelaars, proberen achter de schermen invloed uit te oefenen op de gemeente en 
provincie, maar hebben geen formele macht in handen.  
 
Na deze korte antwoorden op de deelvragen, kan nu een duidelijk antwoord gegeven worden 
op de hoofdvraag van dit onderzoek: Wat zijn volgens betrokken actoren stimulerende en 
belemmerende factoren in het fusieproces tussen TMHC Forward en TMHC Tilburg?  
 
Er zijn verschillende factoren die volgens de actoren stimulerend werken tijdens het 
fusieproces. Zo is gebleken dat de toezegging van de financiering door de gemeente duidelijk 
een positieve uitwerking heeft. Hierdoor kunnen besturen verder met onderhandelen. 
Daarnaast werkt het mee wanneer de leden zicht hebben op het behoud van de eigen 
symboliek, met in het bijzonder de locatie. Uit de praktijk is gebleken dat Tilburgleden de 
derde poging hebben laten mislukken doordat zij niet van locatie wilden veranderen. Nu 
wordt verwacht dat de problemen bij Forward gaan liggen wanneer zij moeten verhuizen. Ook 
de afstand fietsen wordt door de leden als bepalend beschouwd, wat kan bijdragen aan het 
willen van behoud van de eigen locatie. De overige symboliek, als naam en clubkleuren wordt 
door betrokkenen niet als heel belangrijk beschouwd, al zien de meeste actoren het niet zitten 
om alles over te nemen van de andere club. Een volgende stimulerende factor is de steun van 
een derde partij, in dit geval de hockeybond. Zij steunen het plan wat er in Tilburg ligt door 
en door. Een laatste, maar zeker niet onbelangrijke factor, is het contact tussen de besturen en 
de leden. Wanneer dat goed verloopt, zal de rust in de vereniging groter zijn. 
 
Daartegenover staan een aantal belemmerende factoren. Een aantal van deze aspecten zijn de 
tegengestelden van de stimulerende factoren. Zo is het ontbreken van financiering een van de 
belangrijkste, dit is met name voorgekomen in de eerste fusiepoging waar de clubs en de 
gemeente het niet eens werden over de verdeling van de kosten. Wanneer er geen geld is voor 
een nieuw complex, zal een fusie niet gerealiseerd kunnen worden. Ook het verhuizen naar 
een andere locatie zal niet bijdragen aan het positief stemmen van de leden. De overige 
symboliek speelt hier vrijwel geen rol in. Wanneer de naam en kleur die van de andere 
vereniging worden, wordt het jammer gevonden, maar niet zodanig dat het belemmerend 
werkt. Dit zal wel het geval zijn wanneer duidelijk zal worden dat de teamsamenstelling zal 
veranderen. Tenslotte kan de communicatie ook erg belemmerend werken. Wanneer de 
besturen onderling of naar de leden niet goed communiceren, zal het een lastig proces 
worden. Met name de leden zijn vatbaar voor roddels en voelen weinig betrokkenheid bij het 
bestuur wanneer zij niet op de hoogte worden gehouden. De komst van een tegenbeweging is 
dan groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
              Alleen of toch samen?          L. de Jong & J. van der Pant            23-04-2010      
 
 

58

9. Discussie  
 
 
De uitkomsten van ons onderzoek zijn ter discussie te stellen. Zo zijn er een aantal factoren 
die van invloed zijn geweest op het uitvoeren van dit onderzoek en wat heeft bijgedragen aan 
de uiteindelijke resultaten. Welke factoren dat zijn zullen wij in 9.1 bespreken.  
Daarnaast zijn er nog een tweetal andere opmerkingen die wij willen plaatsen bij onze 
uitkomsten. Deze zullen aan bod komen in 9.2.  
 
 
9.1 Beperkende factoren  
 
Doordat wij ervoor hebben gekozen vanuit de ‘critical - ’ en ‘interactionist’ theory onderzoek 
te doen hebben wij de vier andere perspectieven volledig buiten beschouwing gelaten. 
Hierdoor hebben wij met een andere bril onderzoek gedaan en zijn wij vooral ingegaan op de 
sociale verhoudingen en betekenisgeving die men geeft binnen een bepaalde context. 
Wanneer wij bijvoorbeeld voor de ‘conflict theory’ hadden gekozen, hadden wij ons gefocust 
op de economische zaken rondom de fusieprocessen tussen Forward en Tilburg. Nu zijn de 
financiën maar een deel van ons onderzoek en staan of vallen deze bij de hieraan gegeven 
betekenis van de betrokkenen in het fusieproces. 
 
Ten tweede hebben een keuze gemaakt in onze respondenten. Wij hebben een categorisering 
gemaakt en vanuit elke categorie mensen gesproken. Wanneer wij met andere respondenten 
hadden gesproken hadden wij wellicht hele andere uitkomsten gehad. Ook hebben wij maar 
met een beperkt aantal respondenten gesproken. Zo hebben de beide verenigingen samen 
bijna 2500 leden en hebben wij maar met 12 leden gesproken. Met een grotere groep 
respondenten was ons onderzoek betrouwbaarder geweest. Dit geldt ook voor het feit dat wij 
met niet met de provincie, KNHB, pers, Willem II, projectontwikkelaars en omliggende clubs 
hebben gesproken. De resultaten over deze betrokkenen zijn voortgekomen uit 
betekenisgeving van de mensen die we wel hebben gesproken.  
 
Daarnaast verandert de betekenisgeving van de respondenten wanneer een context veranderd. 
De antwoorden en acties van betrokkenen zijn afhankelijk van de situatie op dat moment. We 
zullen hier een tweetal voorbeelden voor noemen.  
Ten eerste was tijdens het eerste fusieproces Johan Stekelenburg de burgemeester van 
Tilburg. Toen ter tijd wilde de gemeente maar vijftig procent van de kosten subsidiëren en 
verwachtte ook vijftig procent bijdrage vanuit de clubs zelf. Na het overlijden van 
Stekelenburg kwam Ruud Vreeman op deze positie. In de tweede poging was dit nog niet erg 
merkbaar maar in de derde en vierde poging des te meer. De gemeente steunde de derde 
fusiepoging volop en hoopte dat de fusieclub zich zou vestigen op Stappegoor. De vierde 
poging werd zelfs geïnitieerd door de gemeente en op dit moment geven zij een bijdrage van 
6.1 miljoen. Een duidelijke omslag in het beleid van de gemeente. Hierbij moet vermeldt 
worden dat Ruud Vreeman al die jaren ook in het bestuur van de KNHB heeft gezeten en een 
echte hockeyliefhebber is. Er is een verschil in wie het beleid voert. Het tweede voorbeeld 
gaat over de voorgestelde locaties. In eerste instantie wilde de gemeente op Stappegoor het 
‘Papendal van het zuiden’ creëren. De nieuwe fusieclub kon alleen gerealiseerd worden op 
Stappegoor en Tilburg moest en zou daar naar toe verhuizen. Van een fusieclub op de locatie 
van Tilburg was absoluut geen sprake in verband met het kappen van verschillende 
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bosgebieden. Drie jaar later kan het toch op de locatie van Tilburg. De gemeente kan het 
gebied wat vrijkomt wanneer Forward vertrekt goed gebruiken en zet zich vol in voor de fusie 
op de locatie van Tilburg.  
Uit deze twee voorbeelden blijkt dat de invloed en belangen van de verschillende betrokkenen 
afhangen van de context waarin zij zich bevinden.  
 
Tot slot, voor ons theorie onderzoek hebben wij verschillende literatuur gelezen. Echter is er 
nog veel meer literatuur over dit onderwerp wat wij niet hebben gelezen. Het was in de 
periode die wij voor het theorie onderzoek hadden niet mogelijk om alles wat ooit over dit 
onderwerp is geschreven te hebben gelezen. Hierdoor hebben wij enkel een analyse kunnen 
maken met de door ons bestudeerde literatuur. Wanneer wij voor andere literatuur hadden 
gekozen, waren de uitkomsten wellicht anders geweest.  
 
 
9.2 Resultaten ter discussie  
 
Er zijn een paar discussiepunten die wij bij de uitkomsten van ons onderzoek willen plaatsen. 
Ten eerste geven de leden aan dat zij het niet erg zouden vinden wanneer zij hun clubkleuren 
of naam verliezen bij een eventuele fusie. De literatuur geeft aan de dit juist de belangrijkste 
punten zijn binnen een fusieproces. De verbondenheid van de leden met de vereniging en 
elkaar zorgt voor de cultuur en identiteit van de club. Beide verenigingen hebben hun eigen 
identiteit en cultuur door hun bestaansrecht heen gecreëerd. Hierdoor is er een sterke wij-zij 
cultuur ontstaan tussen de verenigingen. De leden doen het overkomen alsof hier makkelijk 
vanaf te stappen is en geven een rationeel antwoord over het verliezen van de identiteit. 
Echter is dat op dit moment nog makkelijk te doen, de leden zijn immers nog niet 
daadwerkelijk geconfronteerd met het verlies van de identiteit. Er is nog niet bekend wat de 
nieuwe clubkleuren en naam gaan worden. Wanneer de leden geconfronteerd gaan worden 
met de identiteit van de nieuwe fusieclub zullen zij naar alle waarschijnlijkheid sterker aan 
hun huidige identiteit en cultuur vastklampen. Met de huidige identiteit voelen mensen zich 
verbonden en vertrouwd. Het is erg lastig om je cultuur los te laten en te kiezen voor een 
cultuur die nog niet bestaat.  
 
Uit de conclusie blijkt dat er verschillende stimulerende en belemmerende factoren zijn in de 
fusieprocessen tussen Forward en Tilburg. Opmerkelijk is dat een paar van deze factoren 
zowel stimulerend als belemmerend zijn. Zo worden de financiën als stimulerend gezien 
wanneer er genoeg geld is om de fusie te realiseren. Tegenovergesteld hiervan zijn een tekort 
aan financiële bijdragen. Wanneer er niet voldoende geld is zal een fusie niet realiseerbaar 
zijn. Dit is logisch. Minder logisch is de factor locatie. Eerst wordt vermeldt dat het behoud 
van de locatie erg stimulerend kan werken terwijl het verliezen van de locatie als 
belemmerende factor wordt beschouwd. Toch zal bij dit fusieproces een partij zijn locatie 
moeten verlaten en de andere partij mag blijven op de huidige locatie. Dit zou betekenen dat 
Tilburg positief tegen de fusie staan en Forward negatief. Het verlaten van de locatie is 
immers een belemmerende factor. Hoe zorgen beide partijen er dan voor dat een fusie toch 
gerealiseerd gaat worden? Dit geldt ook voor de communicatie tussen de verschillende 
betrokkenen. Een goede communicatie bevordert het fusieproces. Wanneer er niet of 
nauwelijks wordt gecommuniceerd, is er veel ruimte voor het roddelcircuit. De leden worden 
in ongewisse gelaten en gaan zelf dingen verzinnen of feiten doorvertellen die men heeft ‘van 
horen zeggen’. De opkomst van een tegenbeweging kan hiervan een gevolg zijn. Deze 
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tegenbeweging kan een hele grote belemmerend factor zijn. Opmerkelijk is dat de besturen 
van beide verenigingen aangeven dat zij duidelijk en met volledige informatie naar de leden 
toe communiceren. De leden geven echter aan dat zij niet of nauwelijks op de hoogte worden 
gehouden. Er heerst hier een duidelijke discrepantie. Blijkbaar wordt er wel informatie 
verzonden maar niet ontvangen door de doelgroep. Dit is iets voor de besturen om aandacht 
aan te besteden. Dit leidt ook tot de laatste tegenstelling in factoren, de teamindeling. Leden 
geven aan dat een behoud van team een stimulerende factor is. Wanneer de teams door elkaar 
gemixt zouden worden, is dit een reden voor tegenstemmen. Dit is een onnodig issue bij de 
leden. De besturen hebben bij ons aangegeven dat de doelstelling is dat de teams behouden 
blijven. Dit is echter niet bekend bij de leden. Iets wat weer te maken heeft met de slechte 
communicatie tussen het bestuur en de leden.  
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10. Procesevaluatie 
 
 
Het eerste deel van de leerkring Sport in Beweging was aftasten. Wat precies de bedoeling 
was van een leerkring was ons nog niet echt duidelijk, we wisten alleen dat het eindresultaat 
een bachelorscriptie moest worden. De eerste weken bespraken we de verplichte literatuur 
maar langzamerhand kwam het literatuurpaper dichterbij. We hebben toen besloten samen 
verder te gaan om tot een scriptie te komen over een onderwerp wat wij allebei, met name 
door onze achtergrond natuurlijk, heel interessant vinden. Wij kenden elkaar niet, met 
uitzondering van een eerder vak dat we samen volgden. Toch verliep de samenwerking heel 
soepel, we vonden al snel de juiste afweging tussen gezelligheid en productiviteit en het was 
duidelijk dat we hetzelfde doel voor ogen hadden. Dit werd heel goed duidelijk bij het 
inleveren van het literatuurpaper. Met heldere afspraken (waaraan ook voldaan werd) en 
duidelijke communicatie bleek dat paper heel makkelijk te gaan en was dat ruim voor de 
deadline af. Het praktijkonderzoek was voor ons duidelijk het hoogtepunt, we wisten beiden 
heel veel dankzij onze achtergrond, maar er waren ook veel punten waarnaar we heel 
nieuwsgierig waren.  
Het was in het begin even lastig dat we geen opdrachtgever hadden, maar al snel beseften we 
ons dat we zo onze eigen richting volledig konden kiezen. Het was niet moeilijk respondenten 
te vinden, de meeste connecties waren er, zonder dat we, over het algemeen, de personen zelf 
goed kenden. We hebben er, na wat twijfel, voor gekozen onze identiteit volledig weer te 
geven. Zo hebben we aan iedereen duidelijk gemaakt dat we beiden uit Tilburg komen, bij de 
verschillende clubs gehockeyd hebben, maar vooral dat dit een onderzoek was voor onze 
bachelorscriptie. Dit gaf een open gevoel. Het ontbreken van een opdrachtgever was in deze 
zin heel prettig. Wij denken dat mensen makkelijker openheid van zaken geven. Zoveel 
mogelijk interviews hebben we met tweeën gedaan zodat je elkaar kon afwisselen, wat weer 
zorgde voor rust in je hoofd omdat je niet meteen een vervolgvraag klaar hoefde te hebben. 
Daarnaast was dit fijn zodat wij allebei exact wisten wat er door wie gezegd was. Dit was 
makkelijk bij het vragen naar factoren bij volgende respondenten, maar vooral ook bij het 
schrijven van het uiteindelijke rapport. Omdat wij samen nog steeds duidelijke communicatie 
hadden, onder meer via een gezamenlijk e-mailadres, wisten we vrijwel altijd waar de ander 
mee bezig was. Zo was het makkelijk elkaar te controleren en niet dingen dubbel te gaan 
doen. Vaak hebben we ook samen aan een tafel gezeten wanneer we wel de taken verdeeld 
hadden. Op die manier konden we snel en gemakkelijk overleggen en feedback vragen. Fijn 
was dat we zowel in Utrecht als in Tilburg konden afspreken om samen te gaan werken. 
Beiden hadden we er geen moeite mee om vroeg af te spreken en een hele dag door te gaan, 
maar het was ook geen probleem als een van beiden een keer een dagdeel niet eraan kon 
werken. Door de duidelijke communicatie wisten we waar we aan toe waren met elkaar. We 
hebben de gehele interviews uitgetypt en getranscribeerd, wat de resultatenverwerking en 
analyse een stuk makkelijker maakten. Dit hebben we eerlijk verdeeld. Het schrijven van het 
hele onderzoek, ging ons redelijk makkelijk af.  En nu ligt het hier, onze bachelorscriptie, 
helemaal klaar, het gaat allemaal zo snel… 
 
Natuurlijk zijn er ook in dit proces zaken die heel goed gingen en dingen die we beter anders 
hadden kunnen aanpakken. Deze zullen nog even uitgelicht worden.  
Heel prettig was het met z’n tweeën werken. Door de samenwerking werden we beide scherp 
gehouden en konden we elkaar motiveren. Het met z’n tweeën stellen van een tussentijdse 
deadline is, naar onze ervaring, makkelijker te halen dan een deadline die je alleen voor jezelf 
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stelt. Daarnaast had je altijd een klankbord. Wanneer jij het niet eens bent met iets wat 
voorgeschreven is, is het niet makkelijk daar vanaf te stappen en je eigen plan te volgen. 
Wanneer wij allebei dachten: ‘dat kan beter zo’, gingen we samen voor ons eigen idee.  
Verder zouden we een volgende keer ook zeker kiezen voor iets wat me heel erg interessant 
lijkt. Wij zijn er van overtuigd dat onze eigen interesse en enthousiasme positief heeft 
bijgedragen aan dit onderzoek. We vonden het niet erg om eraan te werken, wanneer iets met 
een klein beetje meer werk beter kon worden, deden wij dat meteen. Dit geldt voor ons 
allebei. Daarnaast konden de respondenten merken dat wij echt betrokken waren en dit niet 
alleen voor de scriptie deden. Dit zorgde voor enthousiasme bij veel respondenten waardoor 
zij makkelijker informatie met ons deelden. Ook het feit dat wij open waren geweest over 
onze achtergrond, droeg bij aan de openheid. Vaak zeiden respondenten ook echt iets over 
Tilburg tegen Juliette en iets over Forward tegen Lenneke of was het ‘wij’ en ‘jullie’. 
 
Een volgende keer zouden wij wel kijken of er iets interessants te vinden is wat toch iets 
verder van ons vandaan lag. Ondanks dat de respondenten, naar ons idee, niet minder verteld 
hebben, is het toch lastig iemand te interviewen die je een beetje kent. Het interview werd 
soms een klein beetje persoonlijk of mensen gaan je vragen stellen buiten je rol als 
onderzoeker om, wanneer je elkaar toevallig tegen komt op de hockeyclub. Dit getuigd van de 
overtuiging van de respondenten, maar voor ons zelf was het soms lastig een grens te trekken 
tussen hockeyer of toeschouwer en onderzoeker. 
 
Wij hebben allebei heel veel geleerd van dit onderzoek. Voor het opzetten van een dergelijk 
onderzoek is wat lef nodig. Vanwege het ontbreken van een  opdrachtgever moesten we alles 
zelf regelen en bijvoorbeeld ook zelf achter de gegevens van respondenten komen. Dit was in 
bepaalde gevallen niet moeilijk, maar bijvoorbeeld een man zomaar bellen wiens naam je ooit 
alleen maar in de krant hebt zien staan, is een grote stap. Het feit dat iedereen goed reageerde 
en graag wilde meewerken, zorgde ervoor dat we dit een tweede keer makkelijker deden. 
Vervolgens was  het heel leerzaam om zelf een combinatie te maken van een redelijk 
uitgebreid theoretisch kader en een praktijkonderzoek. In eerdere jaren werd de hoofdvraag 
voor je verzonnen, kreeg je de literatuur toegewezen of waren de respondenten al voor je 
benaderd. Dit jaar moest alles zelf gedaan worden en moest het dus ook op elkaar afstemmen. 
Dit zorgde voor meer druk, maar was zeker heel erg leerzaam, vooral in de combinatie met 
het feit dat er weinig contactmomenten waren met begeleiders. Natuurlijk konden we altijd 
vragen stellen, maar het grootste gedeelte kwam op je eigen schouders terecht. Dit was fijn 
omdat we nu heel erg het idee hebben dat hier echt ‘ons’ onderzoek ligt. Na de 
feedbackmomenten moest er het een en ander aangepast worden, maar ons eigen idee is hier 
zeker zichtbaar in. Door het overleggen over moeilijk punten met elkaar en met de 
begeleiders, hebben wij veel geleerd. 
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