
 Nieuwe vereniging, nieuwe identiteit! 

??

Hoe gaat dat in zijn werk?
Alle leden en betrokkenen mogen hun idee voor 
de clubnaam, het nieuwe tenue en het nieuwe logo 
indienen. 

Dit kan door het keuzeformulier op de website van 
de vereniging te downloaden. Mail het uitgewerkte 
formulier naar: fusieclub@metdeburen.com.  
Er bestaat ook de mogelijkheid om deze fysiek 
in te leveren in een van de boxen die bij beide 
verenigingen in de kantine komen te staan. Je hebt tot 
en met zondag 15 maart de tijd om deze in te leveren. 

Vervolgens zal een commissie van experts op het 
gebied van grafische vormgeving en design het 
aantal keuzes voor zowel clubnaam, tenue als logo 
terugbrengen tot drie.

Deze keuzemogelijkheden zullen enkele weken in 
de beide kantines hangen zodat iedereen hierover 
kan nadenken en voor zichzelf een keuze kan maken. 
Alleen de leden kunnen hierop uiteindelijk stemmen 
(dit volgens de richtlijnen van de clubs). 

Op zaterdag 9 mei zal er de mogelijkheid zijn om je 
stem uit te brengen. Het resultaat van de stemming 
zal diezelfde dag nog bekend worden gemaakt. 
De locatie en het exacte tijdstip hiervan zullen later 
bekend worden gemaakt. 

Voor de bedenkers van de nieuwe naam, het nieuwe 
tenue en het nieuwe logo is er naast eeuwige roem 
ook een cadeaubon beschikbaar gesteld door Rob van 
der Geest Sport 2000. 

Spelregels
Clubnaam: 
•  Geen 1 op 1 overname van een van de vorige 

clubnamen: SVOW, Weteringse Boys, Alkmania, 
 WVC of DOSR. 
•  Een afkorting of samentrekking met delen van 
 deze namen is toegestaan. 

Tenue: 
•  Het tenue mag niet bestaan uit een combinatie 

van 2 kleuren zoals deze al op de tenues van de 
voorgaande clubs gedragen werd. Denk aan: Rood-
Wit van SVOW, Oranje-Blauw van Alkmania, Rood-
Blauw van WVC of het Rood-Geel van DOSR. 

•  Het zwart van het DOSR-broekje en de DOSR-sokken 
wordt hierin niet meegerekend. 

•  Een samentrekking van bijvoorbeeld het Blauw van 
Alkmania/WVC met het Geel van DOSR zou dus wel 
mogen.

Logo: 
•  Geen restricties.

Wij hopen uiteraard op zoveel mogelijk creatieve 
inzendingen, veel succes allemaal!

Sportieve groet namens 
De werkgroep verenigingscultuur 
& de FBC (Fusie Begeleidings Commissie)

Beste leden en betrokkenen 
van DOSR en WVC,

Zoals op 9 september 2019 met het  
overgrote deel van de stemmen  
bepaald is gaan WVC en DOSR fuseren. 

Een van de spannendste en meest  
aansprekende onderdelen van een  
fusie is natuurlijk de keuze voor de  
nieuwe kleuren en de naam van de  
fusievereniging. Daarom hebben  
alle leden inspraak op de keuze hiervan.

   Ontwerp het tenue,   Ontwerp het tenue,
         het nieuwe logo en 
         het nieuwe logo en 

bedenk een nieuwe naam 
bedenk een nieuwe naam 

   voor de fusievereniging!
   voor de fusievereniging!

??



 

                Ontwerp hieronder het nieuwe tenue: 

 

                          

 

                       

 

Naam inzender: 
Huidige vereniging: 
Huidige team/ functie (indien van toepassing): 

Teken in het onderstaande vak het nieuwe logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp voor het nieuwe tenue:
 

                Ontwerp hieronder het nieuwe tenue: 

 

                          

 

 

                Ontwerp hieronder het nieuwe tenue: 

 

                          

 

                       

 

Naam inzender: 
Huidige vereniging: 
Huidige team/ functie (indien van toepassing): 

Teken in het onderstaande vak het nieuwe logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ontwerp hieronder het nieuwe tenue: 

 

                          

 



De nieuwe naam voor de fusievereniging:

Het nieuwe logo:

Naam inzender:

E-mail adres:

Huidige vereniging:

Huidige team/ functie (indien van toepassing):


