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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Foto: Roy Hurkens in gevecht met een tegenstander van MULO

Estria 1 wint ook
e
in 2 ronde nacompetitie
Estria 1 - MULO 1
(redactie)

Uitnodiging bijzondere
Algemene Ledenvergadering

Dat veranderde in de 2e helft. Eerst was het in de 67e
minuut Jordy Hurkens die op aangeven van broer Roy
de 1-0 binnenschoot en even later maakte wederom
Jordy met een prachtig schot de 2-0 en leek de wedstrijd beslist. Estria verslapte hierna echter en de 2-1
was daarvan de consequentie. Niet veel later voorkwam
doelman Jan Verstegen met een katachtige reactie de
gelijkmaker. Estria was gelukkig daarna weer geheel bij
de les en door doelpunten van Rens van Dongen (voorzet Ivo Rossen) en Roy Hurkens werd de uitslag uiteindelijk op 4-1 bepaald.

dinsdag 25-6-2019
om 19:00 uur
in ons clubhuis.
Op donderdag 20 juni a.s. zal er een extra informatiebijeenkomst gehouden worden over deze vergadering.
(zie blz. 3 voor de uitnodiging hiervoor).
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Informatie over fusietraject (zie blz. 2)

4.

Voorstel ter stemming
• De drie voetbalverenigingen zullen samen
met Hockeyclub Grave 1-7-2020 gezamenlijk
op het nieuw ontwikkelde sportpark verder
gaan
Ter informatie
• Er wordt een beheerstichting opgericht,
die de tekenpartner van de Gemeente wordt
bij de overeenkomst omtrent de realisatie
van het sportpark (waaronder begrepen de
  bouw van de sportaccommodatie), alsmede
eigenaar en exploitant van dit sportpark met
sportaccommodaties.

Een verdiende zege voor Estria dat daardoor volgende
week wederom een kans krijgt op promotie naar de 3e
klasse als het op neutraal terrein moet spelen tegen
GFC uit Grubbenvorst.

DEZE WEEK
•

Finale nacompetitie Estria 1 - 		
GFC’33 1 a.s. zondag in Heijen

•

Op donderdag 20-6 informatie-		
bijeenkomst voor alle leden van de
3 verenigingen in KC De Graaff

•

Op dinsdag 25-6 Bjzondere ALV

•

JO9-1 speelt a.s. zondag finale
districtsbeker in Uden

Estria 1

Mulo 1

4-1

(Bestuur)
Graag nodigen we u uit voor een bijzondere Algemene
Ledenvergadering. Deze willen we houden op

Estria heeft ook het 2e nacompetitieduel gewonnen. Tegen MULO werd knap met 4-1 gewonnen.
De eerste helft was Estria de bovenliggende partij en
kreeg het ook de betere kansen maar gescoord werd er
toen niet.

Maandag 10 juni

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Hoofdsponsor

Programma
Zondag 16 juni
10:15

ST EGS JO9-1G

11:45

SV Venray JO9-1

ST EGS JO9-1G

ST EGS JO9-1G

Helmondia-MULO
JO9-1

13:15

Haslou JO9-1

deze 3 wedstrijden om districtsfinale
beker worden bij Udi’19 gespeeld
14:30

Estria 1

GFC’33 1

Deze finale van de nacompetitie wordt
gespeeld op het sportpark van vv
Heijen, Heikampseweg 50a in Heijen

Een extra plaats in de 3e klasse
(Redactie)
Van de KNVB hebben we bericht ontvangen dat
Zuid 2 de extra plaatsen (a.g.v. het wegvallen
van JVC Cuijk) in de 1e klasse en lager mag opvullen.
Concreet betekent dit voor Estria dat van de
verliezende finalisten van 16 juni, nog 1 team in
aanmerking komt voor deze extra plaats in de 3e
klasse.
Van de 4 verliezende finalisten kijken we naar de
resultaten van alle in de nacompetitie gespeelde
wedstrijden (1e ronde, 2e ronde en finale). Het betreft hier de resultaten na de reguliere speeltijd
van 90 minuten (dus een evt. verlenging of strafschoppenserie wordt niet meegenomen).
Het team met het meeste aantal behaalde wedstrijdpunten plaatst zich voor de 3e klasse.
Indien er meerdere teams met een gelijk puntenaantal zijn, dan is het doelsaldo bepalend. Is
ook dat gelijk, dan is het aantal doelpunten vóór
beslissend.
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Estria werkt al sinds 2012 nauw samen met GVV’57 en SCV’58. Deze samenwerking tussen Estria, GVV’57 en
SCV’58 ook wel de EGS genoemd heeft onder meer geleid tot het samenvoegen van alle jeugdteams (jongens en
meiden), de damesafdelingen en een herenelftal.  
S.V. ESTR IA
De succesvolle ervaringen in de samenwerking en de overtuiging dat de samenwerkingsgedachte het beste vorm kan
worden gegeven als alle activiteiten op één centrale locatie plaatsvinden, hebben ertoe geleid dat de drie verenigingen
de vervolgstap gingen zetten. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring tot fusie die op 4 april 2017 door de drie voorzitters is ondertekend gevolgd door een fusievoorstel dat op 12 mei jl. is gepubliceerd.
Op 26 maart 2018 hebben de voorzitters van de drie voetbalverenigingen en van Hockeyclub Grave een overeenkomst getekend waarin zij de intentie uitspreken om gezamenlijk te zullen gaan optrekken bij de totstandkoming van
een accommodatieplan om daar gezamenlijk hun sport te kunnen beoefenen. Naast de intentie van de drie voetbalverenigingen om te fuseren tot één voetbalvereniging zal op dit nieuwe sportpark ook, ruimte worden ingepland voor
de Graafse hockeyclub HC Grave.
Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Grave ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw sportpark als er
aan verschillende voorwaarden voldaan zou worden middels een amendement. De Stuurgroep Samenwerking heeft
in een intensieve samenwerking met de drie hoofdbesturen keihard gewerkt om aan deze voorwaarden te kunnen
voldoen. Na vele overleggen met de KNVB, fusie- en verenigings-begeleiders, juridische deskundigen waaronder een
advocaat en een notaris die al een fusietraject begeleid heeft, specialisten uit de bouwwereld en medewerkers van de
gemeente Grave zijn we nu zover om de volgende stap te zetten. Gesteund door een toegekende Rijkssubsidie van €
1.000.418,21 voor ontwikkeling van het nieuwe Sportpark.
Op 11 juni 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken o.b.v. het amendement dd 12022019.
2. VASTSTELLEN AGENDA
Vaststelling van de agenda.
3. INFORMATIE OVER HET FUSIETRAJECT
De Stuurgroep Samenwerking en de drie hoofdbesturen hebben de leden regelmatig geïnformeerd over de voortgang
van het fusietraject, middels informatie verstrekking op de diverse ALV’s, tijdens de nieuwjaar-speeches en door middel van verschillende publicaties in “De 3e helft”, via de verenigingswebsites, interne mailings en de EGS-Facebookpagina.
Vervolgtraject
20 jun. 2019:
Informatieavond over het Fusievoorstel, stand van zaken ontwikkeling nieuw sportpark en
			fusietraject.
25 jun. 2019:

ALV’s bij Estria, GVV’57 en SCV’58 over het ‘In gebruik nemen na gereed komen van het
nieuwe Sportpark door de verenigingen na 1-7-2020’ en ‘het oprichtingen van een beheer 			stichting’
juli 2019:		

Oprichting beheerstichting nieuwe sportaccommodatie

26 aug. 2019:		

Informatie/werkoverleg met gemeenteraad

10 sep. 2019:		

Commissievergadering gemeente Grave over plan “Ontwikkeling nieuwe Sportpark’

16 sep. 2019:		

Gemeenteraad neemt een besluit over plan “Ontwikkeling nieuw Sportpark”

Begin 2020:
ALV’s bij Estria, GVV’57 en SCV’58 over het ‘Fuseren van de drie verenigingen in één
			nieuwe vereniging’.
1-7-2020:
Officiële start van de nieuwe vereniging op het Nieuwe Sportpark o.l.v. een overgangs			bestuur.
4. VOORSTEL: ‘IN GEBRUIK NEMEN NA GEREED KOMEN VAN HET NIEUWE SPORTPARK NA 1-7-2020’
Het bestuur van Estria streeft naar voortgang in het ‘ontwikkelingstraject nieuwe Sportpark’ en stelt haar leden voor om
na het gereedkomen van het nieuw te ontwikkelen Sportpark, dat sportpark te gaan gebruiken voor haar verenigingsactiviteiten, startend na 1-7-2020.
Voorstel
•
De drie voetbalverenigingen zullen samen met Hockeyclub Grave vanaf 1-7-2020 gezamenlijk op het nieuw
ontwikkelde sportpark verder gaan.
•
Er wordt een beheerstichting opgericht, die de tekenpartner van de Gemeente wordt bij de overeenkomst
omtrent de realisatie van het sportpark (waaronder begrepen de bouw van de sportaccommodatie), alsmede
eigenaar en exploitant van dit sportpark met sportaccommodaties.
5. RONDVRAAG
Een gedegen antwoord op eventuele vragen kan men slechts dan verwachten als men het bestuur de gelegenheid
geeft zich in die vragen te verdiepen.Iedereen wordt daarom verzocht om eventuele vragen vooraf per email in te
dienen bij het secretariaat via info@estria.nl
6. SLUITING
Sluiting van de vergadering
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Informatie bijeenkomst op do 20 juni 2019

S.V. ESTR IA

Uitnodiging voor alle leden, ouders/verzorgers van
jeugdleden Estria, GVV’57 en SCV’58

SAMENwerking Estria, GVV’57 én SCV’58 (EGS)
“Hoe kunnen we de kwaliteit van het jeugdvoetbal in de gemeente Grave vergroten?”
Startvraag op 18 juni 2012

De Stuurgroep Samenwerking geeft…

Informatie over stand van zaken nieuwe Sportpark
Informatie en beantwoordt vragen over fusievoorstel
Informatie over de weg van samenwerking naar fusie
Praat én denk mee over de toekomst van het voetbal en andere
sporten in onze gemeente.
Op donderdag 20 juni 2019 is er een informatie bijeenkomst op het
KC De Graaff/bs Hartenaas/De Sprankel, Gasthuishoeve 3 te Grave.
Aanvang: 19.30 uur
Daar moet je bij zijn!
Stuurgroep Samenwerking EGS
Juni 2019

KC De Graaff (Foto Hans Huizing – juni 2019)

Zomerstop
Op sportpark De Kranenhof kan
op de velden van Estria
tot 15 juni 2019
getraind en gespeeld worden.
Hierna zullen de velden
in onderhoud gaan.
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Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Foto’s:		

Matt Gerrits

Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief@estria.nl
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Foto: De JO8-1 kwam met Luuk Ocker hier aan de bal afgelopen zaterdag nog in actie

Het Fusievoorstel en het nieuwe Sportpark

(Jan Nuijen)
Een maandje geleden, op 12 mei 2019, is het Fusievoorstel aan alle leden gestuurd en gepubliceerd via
onze Facebookpagina en de drie verenigings-websites.
Er zijn enkele schriftelijke reacties door de Stuurgroep
ontvangen.
Daarnaast heeft de Stuurgroep samen met de drie
hoofdbesturen enorm veel tijd én energie gestopt in de
voorwaarden van het amendement “Voortgang én zekerheid”, dat door onze gemeenteraad op 12 februari
2019 werd aangenomen als voorwaarde van een ‘definitief ja’ op het collegevoorstel om een nieuw Sportpark
te gaan ontwikkelen.
Deze voortgang en zekerheid gekoppeld aan vertrouwen in elkaar zijn de drijfveren om naast het besturen
en leiden van drie voetbalverenigingen vol te gaan richting ‘de fusie tot één voetbalvereniging spelend op een
nieuw te ontwikkelen Sportpark’.

Het startkrediet dat de gemeente Grave ter beschikking
stelde, zorgde ervoor dat de voortgang in de voorbereiding van de ontwikkeling van ons nieuwe Sportpark
mogelijk werd. De zekerheid vroeg veel overleg met juridisch deskundigen, een advocaat en een notaris die
al een fusietraject begeleid had, de KNVB, een ervaren
fusiebegeleider en de verenigingsadviseurs, om te bekijken hoe de beoogde fusiedatum 1-7-2020 bereikt kan
worden en de ambtelijke organisatie i.v.m. het bouw- en
ontwikkelingsproces van het nieuwe Sportpark.
Op 20 mei 2019 werd de BOSA Rijkssubsidie van €

1.000.418,21 toegekend. Om de gewenste zekerheid te
bieden naar de gemeente Grave én elkaar toe houden
de drie voetbalverenigingen, na een gezamenlijke infoavond op donderdag 20 juni 2019 in KC De Graaff aan
de Gasthuishoeve 3, op dinsdag 25 juni 2019 een ALV,
waarin de leden toestemming gevraagd wordt om na
1-7-2020 bij realisatie van hete nieuwe Sportpark op dat
sportpark verder te gaan met de verenigingsactiviteiten.
Ook worden de leden in die ALV geïnformeerd over de
oprichting van een Beheerstichting Sportpark Grave die
de tekenpartner wordt van de realisatie-overeenkomst
met de Gemeente.
De toekenning van de Rijkssubsidie is een mooie stap
richting de realisatie van een mooi toekomstbestendig
Sportpark voor een grote fusievereniging. Deze weg zal
vervolgd worden via de verenigingen, de infoavond én
ALV, richting de gemeenteraad van Grave die in september 2019 een definitief JA moet geven om het nieuwe
Sportcomplex mogelijk te maken.
Om de beoogde fusiedatum 1-7-2020 te kunnen halen
naar de KNVB-reglementen en de Nederlandse wetgeving zullen de leden van de drie voetbalverenigingen
begin 2020 tijdens een ALV de fusie moeten beklinken.
Samen naar een MOOIE TOEKOMSTBESTENDIGE
SPORTACCOMODATIE IN ONZE GEMEENTE GRAVE
PS: Inhoudelijke vragen/opmerkingen/tips etc horen wij
graag via samenwerking.egs@gmail.com
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10:15

ST EGS JO9-1G

Haslou JO9-1

11:45

SV Venray JO9-1

ST EGS JO9-1G

13:15

ST EGS JO9-1G

Helmondia-MULO
JO9-1

deze 3 wedstrijden om districtsfinale
beker worden bij Udi’19 gespeeld

zomerstop
Op Sportpark De Kranenhof kan op
de Estria-velden tot 15 juni 2019
getraind en gespeeld worden. Vragen
over het gebruik van de Estria-velden kunnen gesteld worden aan Jan
Paters
Op Sportpark De Kranenhof kan op
de SCV’58-velden i.v.m. 5x5 toernooi
tot 12 juni 2019 getraind en gespeeld
worden. Vragen over het gebruik van
de SCV’58-velden kunnen gesteld
worden aan Luuk de Wildt.
Op Sportpark De Bikkelkamp kan
tot zondag 2 juni 2019 op veld 2 en 3
getraind en gespeeld worden. Veld 1
kan tot 8 juni gebruikt worden voor
trainingen. Vragen over het gebruik
van sportpark De Bikkelkamp kunnen gesteld worden aan Gert Mulder.
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KC De Graaff (Foto Hans Huizing – juni 2019)
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