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Jaarverslag 2017- 2018 (juli t/m juni) 
Dit jaarverslag wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering (ALV) van 8 oktober 2018. 
Het afgelopen jaar is BVC Holyoke zowel binnen als buiten de sportzaal actief geweest. 
 
Ledenaantal  
Op 30 juni 2018 waren 238 personen ingeschreven bij BVC Holyoke als lid (al dan niet spelend), 
steunlid of relatie.   
 
Vergaderingen  
De algemene ledenvergadering is gehouden op 1 november 2017 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 01-07-2017 en 30-06-2018:  
- Anita Otoka 
- Daphne van Oijen 
- Ellen Bongers 
- Fleur Testroote 
- Inge Wilms 
- Jennifer Dings 
- Kelsey Hermans 
- Loek Hendrix 
- Maud Hoezen 
- Twan Bongers 
 
De volgende jubilaris is of wordt 25 jaar lid tussen 01-07-2017 en 30-06-2018:  
- Ankie Netten 
- Kevin Vaassen 
- Maud Driessen 
- Ruud van Wordragen 
- Maria-Rosa Wouters 
- Thekla Verstegen 
 
De volgende jubilaris zijn of worden 40 jaar lid tussen 01-07-2017 en 30-06-2018:  
- Tiny Janssen 
 
Helaas waren niet alle jubilarissen aanwezig tijdens de vergadering maar zij zullen op een ander 
moment alsnog door voorzitter Thomas gehuldigd worden. 
 
Voorzitter Thomas Kusters en secretaris Lisanne Hendrix  werden met groot draagvlak herkozen als 
bestuursleden. Er werd tijdens deze vergadering geen afscheid genomen van bestuursleden.  
 
Het bestuur was ook dit jaar erg tevreden over de opkomst van de ALV, maar liefst 43 personen 
woonden deze vergadering bij. 
 
De reguliere bestuursvergaderingen waren op: 22 augustus 2017, 4 oktober 2017, 8 november 2017, 
13 december 2017, 10 januari 2018, 7 maart 2018, 30 april 2018, 23 mei 2018 en 26 juni 2018. 

 
Naast de bestuursvergaderingen zijn er ook diverse andere vergaderingen geweest, denkend  aan 
commissievergaderingen, jeugdkamp-vergaderingen en verschillende 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). 
 
Volleybal technische ontwikkeling   
 
Vanwege de beperkte bezetting van de technische commissie is er niet veel aandacht gegaan naar de 
technische ontwikkeling binnen BVC Holyoke. Buiten de vereniging zijn er initiatieven zoals de 
volleybalschool bij Den Hulster en het volleybalplein dat georganiseerd wordt bij VC Olympia. 
Jeugdleden kunnen gebruik maken van deze extra waardevolle trainingen.  
 
In maart is Erwin Otoka begonnen met de trainersopleiding en in mei heeft hij zijn diploma behaald. 
Hierdoor is de vereniging weer een gediplomeerde trainer rijker.  
 
Zitvolleybal 1  wist voor de vijfde keer achter elkaar landskampioen te worden, dit is tevens de achtste 
landstitel in de clubgeschiedenis. 
Heren 1 wist ook clubgeschiedenis te schrijven door in de nacompetitie de P/D wedstrijd te winnen en 
te promoveren naar de 1

e
 klasse. Het is voor het eerst dat dit team uitkomt op dit niveau. Alle 

competitie spelende jeugdteams wisten dit jaar kampioen te worden, Meisjes B1, Meisjes C1 en 
Meisjes C2 eindigden op de 1

e
 plaats.  

 
 
Financiën  
BVC Holyoke is het boekjaar 2017-2018 geëindigd met een tekort van €3.949. Dit tekort is groter dan 
het €1.500 tekort dat is begroot. Het grotere tekort is het gevolg van minder opbrengsten aan 
contributie, sponsoring en subsidies. Positief is dat de uitgaven in 2017-2018 ook lager zijn dan 
begroot. Door zorgvuldig om te gaan met uitgaven, is het tekort behapbaar.   
 
De vereniging heeft aan het eind van het boekjaar 2017-2018 een eigen vermogen van €22.316. Dit 
betekent dat wij een sterke financiële buffer hebben om tekorten en onvoorziene uitgaven op te 
vangen. Het streven is en blijft echter dat kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk zijn.  
 
Punt van aandacht is het subsidiebeleid van de gemeente Venlo. Al jaren wordt gesproken over een 
verandering van de subsidieregelingen die waarschijnlijk tot gevolg heeft dat Holyoke minder subsidie 
ontvangt. Afhankelijk van de uitwerking van de subsidieregeling zal Holyoke op zoek moeten naar 
andere bronnen van inkomsten. De verhoging van de contributie hoort hierbij tot de mogelijkheden.   
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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 en augustus: Marit Hoezen, Sanne Wijnands en Lindsey van Wijlick 
September: Iris van den Eertwegh 
Oktober: Marina Hendriks 
November: Daphne van Oijen 
December: Jos Engelen 
Januari: Rowy Kessels 
Februari: Renske Lips 
Maart: Suzan Derks 
April: André van der Pol 
Mei: Hessel Haga 
Juni: Rick Mommers, Fleur Testroote, Maud Hoezen en Inge Smeets 
 
 
Infobulletin 
Maandelijks, uitgezonderd de vakantieperiode, werd er met veel zorg door Thomas Kusters een 
infobulletin opgesteld. Het bulletin was voorzien van de laatste informatie van de vereniging en 
werden per e-mail door secretaris Lisanne naar leden en relaties van de vereniging verstuurd. 
 
 
Activiteiten  
 
Ouder-kind toernooi MC1 en MB2 5 juli 
Ter afsluiting van het seizoen werden de ouders ban beide teams uitgenodigd voor een partijtje 
volleybal. Vier teams (MC1, MB1, ouders MC1 en ouders MB1) namen het tegen elkaar op waarbij de 
jeugd toch de eerste en tweede plaats van dit toernooi moesten afstaan aan hun ouders.  
 
Tweede open BVC Holyoke Muziekquiz 5 juli 
Op woensdag 5 juli werd onder leiding van quizmaster Martien van Duren de twee open muziekquiz 
georganiseerd in de Hamar. Met ruim twintig deelnemers werd er in groepjes van drie gestreden voor 
de eer en de prijzen. Gerard, Cor en Peter werden met maar liefst drie punten verschil winnaar van 
deze leuke avond. 
 
Jeugdkamp 24 t/m 27 augustus 
Dit jaar gingen de deelnemers met kampleiding terug in de tijd van 24 t/m 27 augustus. De leiding 
vertrok op donderdagavond met 34 kinderen richting Neer met als thema ‘tijdmachine’ voor een 
gezellig weekend vol spelletjes en spannende tochten door het bos.  
 
Aardbeienactie 14 oktober 
Op zaterdag 14 oktober werd weer de halfjaarlijkse aardbeienactie georganiseerd, de organisatie was 
in handen van heren 1. De actie heeft weer een mooie bijdrage geleverd aan de clubkas. Deze actie 
werd mede mogelijk gemaakt door Marcel Dings. 
 
Algemene ledenvergadering 1 november 
Op 1 november vond de algemene ledenvergadering plaats in de Hamar. Het bestuur was tevreden 
over de opkomst en de goede discussies die tijdens de vergadering gevoerd werden.  
Tijdens deze vergadering werden ook enkele jubilarissen gehuldigd en werden twee bestuursleden 
herkozen. 
 
Bezoek van zwarte Pieten op de training 2 december 
Op zaterdag 2 december werd niveau 3 en 4 verrast met een bezoekje van twee zwarte Pieten. Het 
bezoek werd ingeluid met een flinke portie strooigoed en daarna was het tijd voor volleybalspelletjes.  
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Derde open BVC Holyoke Muziekquiz 27 december 
Op woensdag 27 december werd alweer de derde open BVC Holyoke Muziekquiz georganiseerd door 
quizmaster Martien van Duren. Dit keer werd er naar iedere vragenronde gewisseld van groep en 
werden per deelnemer alle gewonnen punten bij elkaar opgeteld. Jan Mooren was degene met de 
meeste punten en won de derde editie van deze quiz. Gerard Ficker werd tweede en Truus van Duren 
was de winnaar van de poedelprijs. Er deden zo’n twintig personen mee dit keer. 
 
Pré kerstmixtoernooi donderdag 21 december 
Op donderdag 21 december hebben de heren, dames senioren en de B- en C-jeugd alvast een 
voorproefje gehouden op het kerstmixtoernooi. Dit werd georganiseerd door Marina Hendriks die 
tussen de wedstrijden door ook nog eens had gezorgd voor lekkere versnaperingen. 
 
Kerstmixtoernooi 30 december 
Op zaterdag 30 december heeft het jaarlijkse Kerstmixtoernooi plaats gevonden in de Hamar. Vanaf 
09:30 uur begon het jeugdtoernooi waarna de senioren om 13:00 uur mochten beginnen aan het 
toernooi. Er waren bijna 100 volleyballers aanwezig tijdens dit gezellige toernooi.  
Internationaal zitvolleybal toernooi 24 februari in Belfeld 
Op zaterdag 24 februari heeft het tweede zitvolleybalteam van BVC Holyoke een internationaal 
zitvolleybaltoernooi gespeeld in de Hamar. Teams uit Duitsland en België deden mee aan dit toernooi, 
waarbij het team uit Leverkusen de eerste plaats behaalde. 
 
Collecteren Fonds Gehandicaptensport  
Op dinsdag 3 april en donderdag 5 april heeft zitvolleybal 1 en een aantal speelsters van dames 1 
gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. Van het opgehaalde geld gaat de helft naar de 
clubkas.  
 
Aardbeienactie 14 april  
Op zaterdag 14 april werd door dames 1 de aardbeienactie georganiseerd. Deze actie werd weer 
mogelijk gemaakt door Marcel Dings. 
 
NK zitvolleybal 18 april 
Op zaterdag 18 april werd het NK zitvolleybal gehouden in Koog aan de Zaan. Door deze ongunstige 
datum ging het jeugd NK zitvolleybal niet door. Het eerste zitvolleybalteam werd tijdens dit NK voor de 
vijfde keer achter elkaar landskampioen.  
 
Pre spring mix toernooi 3 mei 
Op 3 mei, na de playoffs en P/D wedstrijden werd er een mixtoernooi voor de senioren georganiseerd.  
 
Zitvolleybalmix toernooi 9 mei 
Op woensdag 9 mei, traditioneel voor hemelvaart daagde het eerste zitvolleybalteam de vereniging uit 
voor een gezellig mixtoernooi zitvolleybal.  
 
Familiedag 19 mei en huldiging kampioenen  
Op zaterdag 19 mei vond de familiedag plaats bij de schutterij in Belfeld. Dit jaar was de organisatie in 
handen van Wilbert Hoezen en Hessel Haga. Met een aantal aanpassingen ten opzichte van vorig 
jaar was deze familiedag weer een groot succes met maar liefst  120 aanmeldingen en nog meer 
mensen die speciaal voor de huldiging kwamen.   
 
 
 
Namens het bestuur, 
Lisanne Hendrix 
 
Secretaris BVC Holyoke 


