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Jaarverslag 2016-2017 (juli t/m juni) 
 
Dit jaarverslag wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering (ALV) van 1 november 2017. 
Het afgelopen jaar is BVC Holyoke zowel binnen als buiten de sportzaal actief geweest. 
 
 
Ledenaantal  
 
Op 30 juni 2017 waren er 244 personen ingeschreven bij BVC Holyoke als lid (al dan niet spelend), 
steunlid of relatie.   
 
 
Vergaderingen  
 
De algemene ledenvergadering is gehouden op 3 oktober 2016 in De Hamar te Belfeld.  
 
Enkele Jubilarissen werden in het zonnetje gezet voor hun lidmaatschap. 
De volgende jubilarissen zijn of worden 10 jaar lid tussen 01-07-2016 en 30-06-2017:  
- Suzan Derks-Bergs 
- Lotte van Zoest 
- Helma Breuer-van Dijk 
- Karel Ververgaert 
- Ron Lips 
 
De volgende jubilaris is of wordt 25 jaar lid tussen 01-07-2016 en 30-06-2017:  
- Karin Olders 
 
De volgende jubilarissen zijn of worden 40 jaar lid tussen 01-07-2016 en 30-06-2017:  
- Lucie van der Smitte-van Dijk  
- Harrie Curvers 
- Marcel Dings 
 
Alle jubilarissen krijgen een oorkonde en een leuke attentie uit handen van de voorzitter namens het 
bestuur. Helaas konden Karel, Karin, Marcel en Lucie niet aanwezig zijn bij de ALV. Deze leden 
hebben op een later moment hun felicitaties, oorkonde en attentie gekregen.  
 
Er werd afscheid genomen van Loek Hendrix als bestuurslid sponsoring en Bjorn Moris als bestuurslid 
activiteiten. 
Edwin Vaassen en Mikel van Aarssen werden met groot draagvlak herkozen als bestuursleden, Edwin 
als verantwoordelijke voor de technische commissie en Mikel als penningmeester.   
 
De opkomst van de ALV was gezien het aantal leden goed bezocht.  In 2015 waren er 43 personen 
aanwezig en in 2016 kwamen er 41 personen naar de ALV. 
 
De reguliere bestuursvergaderingen waren op: 11 juli 2016, 12 september 2016, 10 oktober 2016, 14 
november 2016, 7 december 2016, 18 januari 2017, 15 februari 2017, 20 maart 2017, 17 april 2017, 
17 mei 2017 en 28 juni 2017. 

 
Naast de bestuursvergaderingen zijn er diverse andere vergaderingen geweest, denkend  aan 
commissievergaderingen, jeugdkamp-vergaderingen en informatiebijeenkomsten. 
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Samenstelling bestuur  
 
Het bestuur bestond op 1 juli 2017 uit: 

- Thomas Kusters: Voorzitter 
- Mikel van Aarssen: Penningmeester 
- Lisanne Hendrix: Secretaris 
- Edwin Vaassen: Bestuurslid TC 

 
Chrit Driessen zorgde voor de ledenadministratie (o.a. contributie-inning). 
 
 
Volleybaltechnische ontwikkeling   
 
Het seizoen 2016-2017 was op een volleybaltechnisch gebied een jaar met een aantal hoogtepunten. 
Het Nederlands kampioenschap van de zitvolleyballers is al bijna vanzelfsprekend maar desondanks 
een prima prestatie. Dat geldt natuurlijk ook voor de kampioenschappen van de andere teams. 
 
Het seizoen 2016-2017 leidde in elk geval tot een enorme verjonging binnen de vereniging. Een heel 
nieuw jeugdteam kwam over van Revoc en acteert in het seizoen 2017-2018 in de heren senioren 3

e
 

klasse.  
Dames 1 wist zich helaas niet te handhaven, met veel jonge speelsters gaan de dames de weg 
omhoog weer proberen te vinden.  
Bij de heren veteranen zijn een aantal spelers noodgedwongen moeten stoppen hierdoor zullen er  in 
het seizoen 2017-2018 maar twee in plaats van drie teams op de zondagmorgen hun wedstrijden 
spelen. Verder zijn het aantal teams nagenoeg gelijk gebleven.  
 
 
Sponsoren  
 
De sponsorcommissie van BVC Holyoke heeft de laatste jaren diverse sponsoren aan zich gebonden. 
Door de vereniging werd er op een passende manier reclame gemaakt voor deze sponsoren. Sinds 
het seizoen 2016-2017 is er geen bestuurslid sponsoring meer maar vormen Dennis op het Veld en 
Marc Hurkens de sponsorcommissie. Mikel van Aarssen is bestuursverantwoordelijke voor deze 
commissie. 
 
De volgende sponsoren hebben nog een doorlopend contract bij de verenging:  H.P Curvers BV,  
Brookberries / Dings Aardbeien, Marcand Reclame- marketing en vormgeving, Seogi 
internetmarketing en Fonds gehandicaptensport – 1% FairShare Seacon Logistics. 
  
Heren 1 heeft als shirt sponsor  Seogi internetmarketing. 
Zitvolleybal 1 wordt gesponsord Marcand, Reclame- marketing en vormgeving en Fonds 
gehandicaptensport – 1% FairShare Seacon Logistics. 
De shirts van de B en C jeugd worden gesponsord door H.P Curvers BV en die van de niveauteams 
door Cova personeelsdiensten. Zij spelen met ingang van het seizoen 2017-2018 in shirts met 
sponsoring. Voor de veteranen teams is de shirtsponsor Brookberries / Dings Aardbeien 
  
Naast de shirtsponsors hebben we ook nog andere sponsors. Ook deze danken wij van harte voor de 
steun van onze club, Bloemboetiek Beej Suus, Drogisterij Belfeld en Gemeenschapscentrum De 
Hamar. 
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Vrijwilliger van de maand 
 
Ook dit seizoen heeft het bestuur verschillende vrijwilligers bedankt met een presentje. In het seizoen 
2012/2013 is de ‘vrijwilliger van de maand’ in het leven geroepen. 
Afgelopen seizoen werden onderstaande vrijwilligers ‘vrijwilliger van de maand’: 
 
Juli: Sandra Vaassen 
Augustus: Inge Jacobs   
September: Frank Smeets 
Oktober: Thea Driessen 
November: Huub Curvers 
December: Anita Otoka 
Januari: Dennis op het Veld 
Februari: Wilbert Hoezen 
Maart: John van Wijlick 
April: Loek Hendrix 
Mei: Bjorn Moris 
Juni: Marit Hoezen, Sanne Wijnands en Lindsey van Wijlick 
 
 
Infobulletin 
 
Maandelijks, uitgezonderd de vakantieperiode, werd er met veel zorg door Thomas Kusters een 
digitaal infobulletin opgesteld. Het infobulletin was voorzien van de laatste informatie van de 
vereniging en werden per e-mail naar leden en relaties van de vereniging verstuurd. 
 
 
Activiteiten  
 
Jeugdkamp 31 augustus t/m 3 september 
Het jeugdkamp werd gehouden van 31 augustus t/m 3 september in Maasbree met als thema: Circus. 
Met een gevarieerd programma en een echte goochelaar die een show kwam geven was dit 
jeugdkamp weer een geslaagd weekend voor zowel de jeugdleden als de kampleiding.  
 
Vrijwilligersdag 10 september 
Op zaterdag 10 september werd de vierde vrijwilligersdag georganiseerd waarbij 20 vrijwilligers 
aanwezig waren. Deze vrijwilligers werden gewaardeerd met een hapje, drankje en een activiteit in de 
vorm van een schietwedstrijd. In gemixte teams ging de strijd los en mochten de beste schutters uit de 
vijf teams het tegen elkaar opnemen in de kavelronde. Uiteindelijk mocht Eelco zich de beste schutter 
noemen. Deze vrijwilligersdag is onderdeel van het vrijwilligersbeleid, op deze manier wil het bestuur 
iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen.  
 
Algemene ledenvergadering 3 oktober 
Op maandag 3 oktober vond de algemene ledenvergadering plaats. Deze ledenvergadering stond in 
het teken van onze vrijwilligers. Het bestuur was zeer tevreden over deze constructieve 
ledenvergadering. Er stonden enkele leden op om de familiedag een nieuw leven in te blazen waarbij 
alle leden met hun partner, gezin en familie welkom is.  
Tijdens deze vergadering werden ook enkele jubilarissen gehuldigd, traden twee bestuursleden af en 
werden twee bestuursleden herkozen. 
 
Aardbeienactie 22 oktober 
Op zaterdag 22 oktober werd weer de halfjaarlijkse aardbeienactie georganiseerd, ditmaal was de 
organisatie in handen van Heren 1. Alle aardbeien waren in een recordtijd uitverkocht, namelijk binnen 
2,5 uur dankzij de vele vrijwilligers die mee kwamen helpen. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt 
door Marcel Dings. 
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Bezoek van zwarte Pieten op de training 3 december 
Op zaterdag 3 december werden zo’n twintig kinderen verrast met een bezoekje van twee zwarte 
Pieten. De zwarte Pieten werden hartelijk ontvangen en kregen een potje volleyballes van de 
kinderen. Er werden ook pepernoten uitgedeeld en iedereen kreeg een presentje.  
 
Eerste open BVC Holyoke Muziekquiz 28 december 
Op woensdag 28 december werd de eerste open BVC Holyoke Muziekquiz georganiseerd door de 
veteranenteams van de club. In groepjes van vier streden maar liefst 31 mensen onder leiding van 
quizmaster Martien van Duren voor de eerste prijs. Het team van Peggy, Ger, Theo en Stan wonnen 
deze eerste editie van de quiz. 
 
Kerstmixtoernooi 7 januari 
Op zaterdag 7 januari heeft het jaarlijkse Kerstmixtoernooi plaats gevonden in de Hamar. Vanaf 10:00 
uur begon het jeugdtoernooi waarna de senioren om 13:00 uur mochten beginnen aan het toernooi. Er 
waren bijna 100 volleyballers aanwezig op deze koude en gladde dag. Ondanks het slechte weer 
werd het een gezellige dag met ’s avonds de traditionele Hamarrock. 
 
Niveau 6.1 kampioen 
Op zondag 9 april werd niveau 6.1 kampioen zonder dat ze het wisten. Op deze dag streden zij met 
Civitas om de eerste plek, helaas speelde BVC Holyoke de eerste wedstrijd gelijk en verloren ze de 
tweede wedstrijd van Civitas waardoor Civitas eerste werd. Achteraf bleek dat Civitas buiten 
mededinging meedeed aan de competitie en dat onze niveau 6.1 alsnog kampioen is geworden. Het 
team werd met deze mededeling verrast door de voorzitter tijdens hun training.  
 
Jongens B1 kampioen 
Op zaterdag 22 april heeft jongens B1 de competitie winnend afgesloten met een spannende wedstrijd 
in Maastricht. Er waren drie sets nodig om kampioen te worden, de eerste twee sets gingen dan ook 
eenvoudig naar Holyoke maar de derde set werd afgestaan aan de tegenstander. Onder grote druk 
werd de vierde set dan toch binnengehaald en dat betekende KAMPIOEN! 
 
Aardbeienactie 22 april 
Op zaterdag 22 april werd door dames 1 de aardbeienactie georganiseerd. Ditmaal werd een nieuw 
record gevestigd en dat hield in dat maar liefst 55 vrijwilligers aanwezig waren die binnen drie uur alle 
aardbeien verkocht hadden. Nog nooit waren er zoveel vrijwilligers in de weer om de clubkas te 
spekken.   
Deze actie werd weer mogelijk gemaakt door Marcel Dings. 
 
NK zitvolleybal en NK jeugd zitvolleybal 29 april 
Op zaterdag 29 april is het NK zitvolleybal en het NK jeugd zitvolleybal gehouden in Houten. 
Naast het eerste zitvolleybalteam van BVC Holyoke deden ook jeugdspelers van de B en C groep 
mee  aan het NK jeugd zitvolleybal. Voor dit toernooi werd ook een busreis georganiseerd.  
 
Zitvolleybal 1 pakt de vierde landstitel op rij 29 april 
Tijdens het NK in Houten begon Holyoke de wedstrijd tegen FDS Sneek om een plek in de finale. 
Deze wedstrijd was erg spannend maar uiteindelijk wist Holyoke de wedstrijd te winnen. Iets later 
werd bekend dat het team het in de finale moest opnemen tegen VC Apollo. Deze spannende finale 
werd toch gewonnen na een 1-0 set achterstand. Dit kampioenschap betekende de vierde landstitel 
op rij en de zevende van de club. 
 
Kampioensreceptie en seizoensafsluiting 20 mei  
Op zaterdag 20 mei werden alle kampioenen in het zonnetje gezet tijdens de receptie. Om 21:00 uur 
barstte het feest los met als thema ‘Holyoke Happy Holiday’s’.  
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Familiedag 17 juni  
Op zaterdag 17 juni vond de in ere herstelde familiedag plaats bij de schutterij in Belfeld. Maar liefst 
100 leden en niet leden waren aanwezig tijdens deze uiterst gezellige dag. Er werden groepjes 
gemaakt en per groepje werden er spelletjes gespeeld, geschoten en een quiz gehouden. Na de 
spellenmiddag kon iedereen genieten van een heerlijke barbecue. Deze familiedag werd 
georganiseerd door Chrit, Thea, Jac en Jacky. 
 
Huldiging stadhuis 20 juni 
Op dinsdag 20 juni werd zitvolleybal 1 gehuldigd voor het behalen van de zevende landstitel. Ook de 
andere kampioenen jongens B1 en Niveau 6.1 werden deze avond in het zonnetje gezet.  
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Lisanne Hendrix 
 
Secretaris BVC Holyoke 


