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Beste MVC’er, 
 
De vakantie zit er op en de eerste trainingen zijn een feit, hopelijk heb je genoten van de 
zomer(vakantie). 
 
Het afgelopen seizoen hebben veel van jullie zich ingezet als vrijwilliger voor de vereniging. 
Tijdens de vrijwilligers BBQ in juni heeft mijn vrouw veel nieuwe gezichten gezien en een 
hoop oude bekenden. Ik schat dat momenteel zo’n 45% van de leden actief is als vrijwilliger. 
Dat is weleens anders geweest. 
 
Waarom begin ik over vrijwilligers? Dat is om het volgende, de vereniging krimpt steeds 
verder en om dat te stoppen hebben we de hulp ingeschakeld van Welzijn E25. Zij 
organiseren de buurtsport activiteiten en zijn in nauw overleg verbonden met de scholen in 
en rond Maassluis. Welzijn E25 regelt de promotie van bijvoorbeeld het scholieren 
beachvolleybal toernooi voor de groepen 6,7 en 8. Dit toernooi vind plaats op 
woensdagmiddag 6 september van 14:00 – 17:00 uur. Hiervoor hebben we vrijwilligers 
nodig om teams van 4 kinderen te begeleiden. 
 
De laatste week van de school vakantie hebben we circa 3000 flyers in de brievenbussen 
gestopt, nabij de scholen en in de nieuwe wijken. Tot op moment van schrijven hebben we 
hierop al 3 reacties mogen ontvangen. Door nu actief door te gaan met promoten hopen we 
weer die vereniging te worden die we ooit eens waren, maar dat moeten we wel met zijn 
allen doen. 
 
In de planning zit nog het scholieren lijnbal toernooi (december) en zijn we uitgenodigd om 
tijdens de sportinstuif op de woensdagmiddag een half uurtje volleybal les te geven. 
 
Naast de externe acties zijn we ook bezig om het clubgevoel te stimuleren. Hiervoor zal op 
de eerste thuisspeeldag, 30 september, een gezellig avondje met eten in het cafe ’t Smitje 
worden georganiseerd. Details en kosten zullen via de teams worden gecommuniceerd. 
 
Al met al  zijn we met veel vrijwilligers bezig en kunnen we de hulp van de overige 55% 
van de leden, waarvoor geen taak vrij was, goed gebruiken. 
 
Wanneer jij na het lezen van het bovenstaande je steentje wilt bijdragen of zelf nog een leuk 
idee hebt om de club te promoten, neem dan gerust contact op met het bestuur. 
 
Met sportieve groet, 
 
Ron van Straaten, voorzitter MVC 
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Uitnodiging voor de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering van MVC 
Op woensdag 20 september 2017 

 
Beste (ouders van) leden, 
graag nodigen wij jullie allemaal uit voor de Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 
2017 / 2018. Tijdens deze vergadering kunt u luisteren naar, en stemmen over, besluiten van 
het bestuur. Tevens is er ruimte om uw eigen ideeën kenbaar te maken. 
 

Locatie: Wethouder Smithal, Maassluis 
Aanvang: 20:00 uur 

 

Agenda: 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
 
3. Verslag A.L.V.  21 september 2016 
 
4. Goedkeuring jaarberichten van: 
a. Secretariaat 
b. Wedstrijdsecretariaat   
c. Jeugdcoördinator 
d. Technische Commissie 
e. Recreanten 
f. Sponsorcommissie 
 
5. Financiën: 
a. Verslag kascommissie 
b. Resultatenoverzicht 2016 / 2017 
c. Decharge Penningmeester 
d. Begroting seizoen 2017 / 2018 
e. Benoemen kascommissie 
 
6. Bestuurszaken 
a. Beleidsplan 
b. Verkiezing bestuursleden 
 
Aftredend niet herkiesbaar: Ellen Strik 
Aftredend en herkiesbaar: Ron van Straaten 
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Voorzitter:      Ron van Straaten  
Secretaris:      Linda Fenne 
Penningmeester:     Marcel de Jong  
Algemeen bestuurslid:   Gabrielle Feuerberg 
Algemeen bestuurslid   Vacant 
 
 
7. Benoeming overige functies en commissies 
a. Wedstrijdsecretaris   Vacant 
b. Materiaalcommissie   Peter Koenis 
c. Zaalrooster coördinator  Vacant (in combinatie met wedstrijdsecretariaat) 
d. Scheidsrechtercoördinator  n.v.t. 
e. Technische Commissie  Matthijs Boers & Vacant 
f. Beroepscommissie   Remko de Roo & Bart Huizinga 
g. Commissies toernooien 

i. Bedrijvensponsortoernooi Mike Feuerberg, Matthijs Boers & Cynthia Meerman 
 ii. Mini – Maxi toernooi  Linda Fenne & Robin Lok 
 iii. Beach Life   Edwin Suykerbuyk 
h. Jeugdcommissie   Petra vd Horst 
i. Grote Clubactie    Linda Fenne & Gabriëlle Feuerberg 
j. Clubblad / Nieuwsbrief / Website 
 i. Clubblad    Peter Koenis 
 ii. Nieuwsbrief   Bestuur 

iii. Website Wilmar den Ouden 
iv. Persberichten Patricia Pols & Cynthia Meerman (back up)  

k. Sponsorcommissie  Bart Huizinga & Vacant 
* Brainstorm: Alexander, Edwin, Marcel 

l. Recreantencoördinator:   Patricia Pols 
m. Beachcourtcoördinator:  Frey Schonenberg 
 
8. Overige zaken 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
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Notulen ALV - 21 september 2016 
 
1. Opening 
20:05 wordt de vergadering geopend 
Afwezig met kennisname: Peter Koenis & familie Benne 
Aanwezig: Patricia, Robert, Sandra, Gabriëlle, Petra, Frey, Bart, Mike, Marianne, Edwin, 
Cynthia, Matthijs, Remko, Kees, Robin, Anne Sophie, Petra, Lee, Rayshanie, Selma, 
Alexander, Edwin, Wim, Kitty, Linda, Marcel, Ron & Ellen 
 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Mail Alexander de Jong 
 
3. Verslag A.L.V.  23 september 2015 
Geen op- of aanmerkingen 
 
4. Goedkeuring jaarberichten van: 
a. Secretariaat   Ok 
b. Wedstrijdsecretariaat   Ok 
c. Jeugdcoördinator  Ok 
d. Technische Commissie Ok 
e. Recreanten   Ok 
f. Sponsorcommissie   Niet aanwezig, eigenlijk ook geen verslag uit te brengen. 
  
5. Financiën: 
a. Verslag kascommissie  Mondelinge toelichting Bart Huizinga 
     * Conclusie, MVC moet “zakelijker” worden 
     * Focus ook op binnenhalen van extra geld 
     * Verenigings effort 
Tussentijdse evaluatie is wellicht handig, om het voortbestaan van de club te bewaken. 
Het gat zal gedicht moeten worden naar het minimale bedrag op de spaarrekening 
 
b. Resultatenoverzicht 2015 / 2016  
* Vraag Alex: Het verlies is minder groot dan verwacht, klopt dat?  
Bestuur: Ja, dit komt omdat de inkomsten hoger lagen dan verwacht (meer leden, meer geld 
Schiedam / Vlaardingen Fonds) 
* Vraag Matthijs: Hoe kan de spaarrekening dalen, maar zie ik dat niet terug in de 
begroting. 
Bestuur: Dat komt door een reservering voor de netten & Schiedam / Vlaardingen Fonds. 
* Bart: Echter is het voor een kleine vereniging een wat ingewikkelde constructie om dit te  
laten zien. Maar alle vreemde dingen zijn er nu inmiddels wel uit. 
 
c. Decharge Penningmeester Verleend 
d. Begroting seizoen 2016 / 2017 
* Vraag Alex: Waarom hebben we zo’n laag bedrag begroot voor nieuwe ballen?  
Bestuur: Dit komt mede door de sobere begroting, o.a. op advies van de kascommissie. 
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Hetzelfde geldt voor de laag ingezette sponsorkosten, laag inzetten, hoog opleveren. 
Het sponsortoernooi hebben we wel gelijk ingezet, op basis van wel een sponsor dit jaar. 
* Vraag Patricia: kunnen wij inzicht krijgen in de boetes en kijken wat we er aan kunnen 
doen. 
Bestuur: Vorig jaar zijn er twee boetes geweest, eentje voor een onrechtmatige 
scheidsrechter en eentje voor het terugtrekken van een team. Dus niet iets waar ‘men’ iets 
aan kon doen. 
* Bart: Zit de contributieverhoging al in deze begroting?  
Bestuur: Nee 
* Remko: wordt de zaal altijd teruggegeven 
Bestuur: Als we het weten, doen we dat 
Bart: Stukje bewustwording ook naar de club dat dit mogelijk is.  
e. Benoemen kascommissie Bart Huizinga & Sandra Ammeraal  
 
6. Bestuurszaken 
a. Beleidsplan Beleidsplan is er inmiddels en is gedigitaliseerd en zal binnenkort 

aangepast worden en gepubliceerd op de website. 
b. Verkiezing bestuursleden  
Voorzitter:      Ron van Straaten (laatste jaar) 
Secretaris:      Ellen Strik  (laatste jaar) 
Penningmeester:     Marcel de Jong  
Algemeen bestuurslid:   Linda Fenne  
5e Bestuurslid:    Vacant 
 
7. Benoeming overige functies en commissies 
a. Wedstrijdsecretaris   Ellen Strik   (laatste jaar)  
b. Materiaalcommissie   Peter Koenis 
c. Zaalrooster coördinator  Vacant (in combi met wedstrijdsecretariaat) 
d. Scheidsrechtercoördinator  n.v.t. 
e. Technische Commissie  Matthijs Boers & Petra Jager 
f. Beroepscommissie   Remko de Roo & Bart Huizinga 
g. Commissies toernooien 

i. Bedrijvensponsortoernooi Mike Feuerberg, Matthijs Boers & Cynthia Meerman 
 ii. Mini – Maxi toernooi  Linda Fenne & Robin Lok 
 iii. Beach Life   Marcel de Jong & Linda Fenne  (laatste jr) 
h. Jeugdcommissie   Linda Fenne  (laatste jr, ouder jeugdlid?) 
i. Grote Clubactie    Linda Fenne & Gabriëlle Feuerberg 
j. Clubblad / Nieuwsbrief / Website 
 i. Clubblad    Peter Koenis 
 ii. Nieuwsbrief   Bestuur 

iii. Website Wilmar den Ouden   (laatste jr) 
iv. Persberichten Patricia Pols & Cynthia Meerman (back up)  

k. Sponsorcommissie  Bart Huizinga & Vacant 
* Brainstorm: Alexander, Edwin, Marcel 

l. Recreantencoördinator:   Patricia Pols 
m. Beachcourtcoördinator:  Frey Schonenberg 
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8. Overige zaken 
- Overstappen naar een andere bank     Ok 
Remko: stemming is niet nodig, het is een bestuursbeslissing, als er maar een bankgarantie 
is 
Frey: is er nog iets te combineren met sponsoring? 
- Contributieverhoging met € 10,-      Ok 
Remko: verhoging is onontkomelijk, maar we gaan meer betalen en gaan minder spelen 
voor mijn gevoel (mei trainingen / minder teams in de poule) 
Matthijs: krijgen wij bondskosten in mindering bij een kleinere poule indeling? 
Bestuur: Nee, als ze het goed zouden doen zou het juist hoger moeten zijn 
Bart: Vragen kan, nee heb je, ja kan je krijgen 
 
9. Rondvraag 
Mail Alex: Nog steeds weinig respons vanuit het bestuur op vragen & mails 
Bestuur: Is een terecht punt en hebben we niets tegenin te brengen.  
 
Mail Alex: Wat is de verhouding tussen MVC en het Beachcourt? 
Bestuur: Vanuit de club is het een initiatief geweest t.b.v. het jublileumjaar, waarbij de 
materialen van de club zijn. Het veld zelf is van de Gophers, maar wij mogen daar kosteloos 
gebruik van maken. 
Bart: Het is wel iets waar we als vereniging meer mee zouden kunnen doen.  
Frey: Gaat ook zeker gebeuren aankomend seizoen 
 
Mail Alex / Remko: Wat doen we met het eind van het seizoen, deel van de leden wil naar 
buiten & een deel van de leden wil binnen blijven. 
Bestuur: inventarisatie via de aanvoerders begin van het seizoen, op basis daarvan een 
keuze. 
 
Mail Alex: Waarom staat er een half uur voor de vergadering. 
Bestuur: Voorheen hadden we een hele avond  gepland, kwam er niemand.  
Door dit half uur te plannen, is de drempel lager en de opkomst hoger. 
 
Mail Alex: Situatie omtrent de teamindeling was niet zo handig dit jaar en heeft wellicht 
leden gekost.  
Bestuur: Klopt, er is het e.e.a. blijven liggen door allerlei omstandigheden, wat geen excuus 
is, maar wel de situatie. 
Sandra: Hoeveel leden zijn we ‘misgelopen’ door deze situatie 
Bestuur: Willem, Marco, Wilmar, zijn in elk geval allen opgestapt binnen deze periode. 
 
Patricia: oproep voor heren recreanten, we hebben er twee, drie is gewenst. 
Je mag zowel reguliere als recreanten competitie spelen. 
 
Cynthia: SPONSORCLICKS nogmaals onder de aandacht brengen!! 
 
10. Sluiting 
21:30 uur 
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Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat 
 
In het seizoen 2016 / 2017 is MVC begonnen met 5 teams in de competitie. 
Twee herenteams uitkomend in de eerste en derde klasse, 2 damesteams uitkomend in de 
eerste en derde klasse en Jongens C team en een recreantenteam uitkomend in Poule D. 
In de tweede helft van het seizoen waren er genoeg enthousiaste mannen om een derde 
herenteam te vormen, ook zij kwamen uit in de derde klasse. 
 
Heren 1 had een uitdagend jaar in de eerste klasse, met hun krappe bezetting. Mede hierdoor 
zijn ze onderaan in de competitie geëindigd en mochten ze deelnemen aan de promotie / 
degradatie wedstrijden. Hier werden ze tweede in de poule en zijn ze uiteindelijk toch alsnog 
ingedeeld in de eerste klasse volgend jaar. Heren 2 heeft een goed seizoen gedraaid en is 
uiteindelijk op een mooie, welverdiende, 3e plek geëindigd in de competitie. 
Heren 3 is de tweede helft van de competitie ingestroomd en heeft met maar de helft van de 
wedstrijden ten opzichte van de rest, toch een zevende plek weten te behalen. 
 
Zowel dames 1 als dames 2 heeft haar punten gepakt tijdens de competitie en eindigde 
respectievelijk op de zevende respectievelijk negende plek in de competitie. 
 
De jongens (en meiden) van het C team groeide naarmate het seizoen vorderde. In de eerste 
helft eindigden ze nog op de vijfde plek, in de tweede helft waren ze dichtbij het 
kampioenschap maar wisten ze uiteindelijk de derde plek te halen. 
 
De recreanten kwamen dit jaar uit in de D poule en hebben daar goede zaken gedaan. De 
nummer 1 was duidelijk met een grote afstand, maar de dames en heren van MVC waren een 
heel goede tweede. 
 
Ellen Strik, wedstrijdsecretaris 

 

Jaarverslag Secretariaat 
 
Het bestuur was dit jaar als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Ron van Straaten 
Secretaris: Ellen Strik 
Penningmeester: Marcel de Jong 
Wedstrijdsecretaris: Ellen Strik 
Recreantencoördinator: Patricia Pols 
Algemeen lid: Linda Fenne 
 
De publiciteit werd verzorgd door Alexander de Jong (website) en 
Patricia Pols & Cynthia Meerman (De Schakel). 
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Ledenaantal 
Aan het eind van het seizoen bestond de vereniging uit de volgende aantallen leden: 
Senioren:   33  (15- 16 : 31) 
Jeugdleden:   11 (15- 16 : 22) 
Recreanten:   8  (15- 16 : 10) + 
Totaal:   52  (15- 16 : 63) 
 
Verder telt MVC 5 verenigingsleden en 7 ereleden. 
 
Trainingen 
De vaste trainingsavond was op woensdagavond in de Wethouder Smithal. 
 
Toernooien 
Ook dit seizoen werden er toernooien georganiseerd: het mini- en maxitoernooi, het 
oliebollentoernooi en het bedrijvensponsortoernooi. De toernooien werden goed bezocht en 
waren allen een groot succes. 
 
Acties 
Elk jaar doet MVC mee aan verschillende acties om wat extra geld in het laatje te krijgen. 
Zo hebben we afgelopen seizoen weer loten verkocht voor de Grote Clubactie en hebben we 
als vereniging geholpen bij de opbouw en organisatie van het beachvolleybal toernooi in 
Hoek van Holland. 
 
Dank voor inzet 
Namens het bestuur wil ik ook dit jaar weer alle mensen die zich actief voor de club hebben 
ingezet bedanken. 
 
Ellen Strik, secretaris 
 

 
Jaarverslag Penningmeester 
 
Het seizoen 2016/2017 is afgesloten met een positief resultaat. Ten tijde van het versturen 
van alle verslagen heeft er nog geen controle door de kascommissie plaats gevonden. 
Hierdoor is er in dit verslag nog geen resultatenoverzicht meegestuurd. Deze cijfers zullen 
apart voorafgaand aan de ALV per e-mail aan de leden verzonden worden.  
 
Sponsoring 
Afgelopen jaar is de sponsorcommissie zeer actief bezig geweest om sponsoren te vinden 
voor MVC. Dit heeft geresulteerd in een fikse opbrengst aan sponsorgelden gedurende het 
seizoen 2016/2017. 
 
Overstap naar andere bank 
Tijdens de ALV van september 2016 is aangegeven dat er de intentie was om over te 
stappen naar een andere bank, dit in verband met de jaarlijkse kosten. Deze overstap heeft 
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niet plaats gevonden aangezien de bank ( KNAB ) waarbij wij een rekening wilde openen, 
geen rekeningnummers meer uitgeeft aan verenigingen en stichtingen. Reden hiervoor is dat 
de administratie van de bank hier niet op ingericht is. 
 
Nadat de kascontrolecommissie geweest is, zullen de leden zo spoedig mogelijk het 
resultatenoverzicht ontvangen. 
 
Mochten er nog vragen zijn na het lezen van dit stuk, mail deze naar 
penningmeester@mvcmaassluis.nl en dan zal ik deze op ALV beantwoorden. 
 
Marcel de Jong, penningmeester 

 
Jaarverslag Technische Commissie 
 
De Technische Commissie had in het seizoen 2016/2017 dezelfde samenstelling als het 
seizoen ervoor. 
In verband met het opzeggen van veel dames en meisjes B kreeg de TC als opdracht om 2 
damesteams te formeren voor het seizoen 2016/2017. Aanwas van buitenaf bleek moeilijk, 
meerdere potentiele nieuwe leden haakten af omdat zij qua niveau niet in aanmerking 
kwamen voor Dames 1 en zich te oud voelden voor Dames 2. Desondanks was er net genoeg 
nieuwe aanwas voor Dames 2 om het seizoen met 7 spelers te kunnen voltooien. Dames 1 
maakte regelmatig gebruik van invallende oud-leden en uit Dames 2. 
Bij de inventarisatie in maart was er 1 afmelding bij de dames doorgegeven, waarop bij de 
teamindeling voor 2017/2018 twee teams van 7 zijn voorgesteld voor het nieuwe seizoen. 
Voor beide teams was ook een trainer beschikbaar: Ahmad als nieuwe trainer voor Dames 1 
en Remko voor een tweede seizoen bij Dames 2. 
Bij de heren was in verband met het grote aantal opzeggingen het seizoen gestart met 2 
herenteams. Verdere opzeggingen leken een streep te trekken door een derde team. Op 
initiatief van enkele oud-leden werden voldoende heren gevonden om een 3e team te 
formeren dat vanaf januari een half seizoen speelde. Tegen advies van de TC in, maar in 
samenspraak tussen bestuur en de betrokken leden werd de teamindeling van Heren 2 
aangepast. In de praktijk vielen Heren 2 en Heren 3 continue bij elkaar in. Heren 1 maakte 
het seizoen vol met 6 spelers, maar had daarbij vooral in de tweede helft van het seizoen 
elke wedstrijd invallers nodig. 
Voor het seizoen 2017/2018 is een nieuwe indeling van 2 teams gemaakt, het aantal leden is 
te laag om 3 teams te maken. Beide teams hebben dezelfde trainer als vorig seizoen. 
Getuige het extreme aantal invalbeurten, vooral bij de heren, blijft de TC van mening dat 
kleine teams niet reëel zijn. De dominerende wens onder competitie spelende leden om  de 
vrijheid te hebben om regelmatig wedstrijden over te slaan is onverenigbaar met krappe 
teams. In toenemende mate wordt het verzetten van wedstrijden normaal gevonden. 
Beide leden van de TC stellen zich niet beschikbaar voor het seizoen 2017/2018. 
 
Petra Jager en Matthijs Boers, technische commissie 
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Jaarverslag Sponsor Commissie 
 
Inleiding 
De sponsorcommissie had zich in 2016/2017 tot doel gesteld om de financiële situatie van 
de vereniging naar een gezonder niveau te brengen. Om dit te bereiken is er aan het begin 
van het jaar een brainstorming gehouden met daarin diverse acties welke in de loop van het 
jaar uitgezet zijn.  
 
Genomen acties 
De eerste actie is geweest om een overzicht te maken van de diverse sponsormogelijkheden 
binnen MVC en een her-evaluatie van het prijspeil van de verschillende opties en de lopende 
sponsorcontracten. Dit heeft geresulteerd in een document waarin op een heldere manier is 
omschreven welke mogelijkheden tot sponsoring bij MVC bestaan en wat een eventuele 
sponsor kan verwachten bij iedere optie. Dit document kan nog wat verdere uitwerking 
gebruiken, waarna dit op internet gepubliceerd kan worden. 
 
De tweede actie is geweest om de bestaande contract templates van een update te voorzien 
en deze ook consequent toe te passen bij de verschillende afspraken die met sponsoren 
gemaakt werden. Dit maakt het makkelijker om bij te houden wat de status is van afspraken 
met sponsoren en om deze opnieuw te benaderen voor het verlengen van een bepaald 
contract. Deze formaliteit was zeer nodig, daar bleek dat (bijvoorbeeld) een bordsponsor in 
de Smithal al 5 jaar in de Smithal hing terwijl er geen jaarlijks bedrag aan MVC betaald 
werd. 
 
Om meer aandacht voor sponsoring binnen MVC te krijgen heeft sponsoring een aparte plek 
op de MVC website gekregen en zijn verschillende dashboards (ballenthermometer en 
Sponsor kliks grafiek) gemaakt om iedereen binnen de vereniging op de hoogte te houden en 
ook te stimuleren om bij te dragen aan een stuk sponsoring van de vereniging. Ook heeft de 
sponsorcommissie regelmatig een schrijven aan de leden doen uitgaan met de laatste stand 
van zaken omtrent sponsoring bij MVC. 
 

Resultaten van het afgelopen jaar 
 
Balsponsors 
Afgelopen zaalseizoen zijn er 9 balsponsors geweest. Door spontane aanmeldingen vanuit 
diverse leden van de vereniging hebben we dit mooie aantal kunnen bereiken zonder echt 
actief lokale bedrijven met deze optie te benaderen. Getracht is om dit door te laten lopen 
tijdens de zomer met de zogenaamde Beachbalsponsors, maar dit heeft echter maar 1 bal 
opgeleverd. Met 50 euro per bal heeft deze laagdrempelige sponsormethode de vereniging 
uiteindelijk toch een mooie €500,- opgeleverd. 
 
Sponsorkliks  
Sponsorkliks blijft in potentie een significante bron van extra inkomsten voor MVC. Echter, 
vanwege de extra handeling die iemand moet verrichten, bij een web aanschaf, blijft het 
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nodig om hier continue aandacht aan te geven (het wordt makkelijk vergeten). De 
sponsorcommissie heeft op diverse manieren getracht dit meer onder de aandacht te brengen. 
Dit lijkt wel te zijn gelukt, maar niet tot een niveau wat werd gehoopt. Het is ook lastig om 
de opbrengsten hiervan eenduidig in kaart te brengen, daardoor worden de volgende getallen 
met een zeker voorbehoud gepresenteerd. In alle jaren gezamenlijk, vóór seizoen 2016/2017, 
was de totale opbrengst van Sponsorkliks €186. De totale teller wat dit seizoen is 
overgemaakt is volgens de site nu €377, wat zou betekenen dat er dit seizoen bijna €191 
euro via Sponsorkliks is opgehaald! Een mooi getal en meer dan alle jaren hiervoor bij 
elkaar opgeteld, maar het zou wel makkelijk hoger kunnen! 
  
Hoofdsponsor voor het MVC Bedrijvensponsor toernooi 
Het is dit jaar gelukt om een hoofdsponsor te verkrijgen voor het MVC bedrijvensponsor 
toernooi. Een spontane aanmelding van één van de deelnemende bedrijven samen met een 
andere opzet van de sponsoring heeft ervoor gezorgd dat dit €500,- heeft opgeleverd.  
 
Borden in de Smithal 
In de wethouder Smithal kunnen borden opgehangen worden met reclame voor bedrijven. 
Op dit moment hangen er 2 borden, waarvan er bij 1 het contract verlopen is en welke 
verwijderd zal worden. Hier komt een ander bord voor in de plaats als onderdeel van een 
sponsorpakket. Het prijspeil van een bord in de Smithal is omhoog gebracht naar €250,- per 
jaar. Dit jaar hebben de borden in de Smithal derhalve €250,- opgeleverd. 
 
Website sponsoren 
Ook hier is er één bedrijf wat een bedrag betaalt om te adverteren op de website van MVC. 
De andere bedrijven staan op de site als onderdeel van een sponsorpakket. De prijsstelling 
voor het adverteren op de website van MVC is omlaag gebracht naar €100,-. Dit jaar heeft 
dit dus €100,- opgeleverd. 
 
Teamsponsor voor Heren 1 
De komst van een teamsponsor voor Heren 
1 is een grote meevaller voor de 
vereniging. Het afgesloten 2-jarig contract 
levert €1500,- per jaar op. Hiervoor speelt 
Heren 1 in de bedrijfskleuren van de 
sponsor, wat na goedkeuring door het 
bestuur, tegen het einde van het seizoen 
actief is geworden. 
 
Dit gezamenlijk heeft als eindresultaat dat het totaal van de sponsorinkomsten voor MVC in 
seizoen 2016/2017 uitkomt op: €3041. 
 
Toekomst 
Het doel voor komend jaar zal het verder uitwerken van de structuur rondom sponsoring 
binnen MVC met een nadruk op structurele en meer langdurige sponsorafspraken welke als 
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doel hebben een meer continue bron van inkomsten te zullen zijn. Concreet betekend dit dat 
wij komend jaar: 
 
- De laatste contracten gaan actualiseren (websponsor en Smithal bord sponsor) 
- De resultaten met betrekking tot de balsponsors minimaal willen evenaren 
- De structurele inkomsten vanuit de sponsorkliks verder willen ontwikkelen en 

verhogen 
- Bordsponsoring in de Smithal verder willen ontwikkelen 
- Jeugdsponsoring willen bewerkstelligen 
- Nog een teamsponsor binnen willen krijgen voor Dames 1 
 
De sponsorcommissie heeft nog wel behoeft aan wat versterking in de zin van iemand die in 
Maassluis woont en ook goede contacten heeft met het bedrijfsleven in Maassluis. 
 
Bart Huizinga en Edwin Hazelzet, Sponsorcommissie 
 
 

Jaarverslag Jeugd 
 
C jeugd 
De jongens en meiden in de leeftijd van 11, 12 en 13 jaar speelden afgelopen seizoen in een 
mix team op C niveau. Onder leiding van Ron van Straaten, die geassisteerd werd door een 
aantal ouders uit het team, begonnen zij het seizoen vol frisse moed. Men wist dat het best 
eens pittig zou kunnen worden, maar desalniettemin hadden de kinderen er zin in! 
Er werden setjes gewonnen, zelfs wedstrijden gewonnen, maar blessures konden niet worden 
voorkomen.  

Naar mate het seizoen vorderde zagen wij de kinderen ontwikkelen. Het spelletje begon 
steeds beter te lopen.  
Om alle jongens en meiden volgend jaar op een passend niveau te laten spelen, is contact 
gezocht met Move4U. De tweede helft van het seizoen is gebouwd aan een gecombineerd 
jongensteam. De jeugd heeft samen getraind en ouders hebben elkaar ontmoet.  
Volgend seizoen zal er dan ook gespeeld worden met een Jongens B team en een Meisjes C 
team. 
 
CMV  
Dit seizoen waren er nog enkele CMV kinderen. Alle anderen waren doorgestroomd naar het 
gemixte C team.  



 14

Het bestuur heeft contact opgenomen met Welzijn E25 om jeugd vanaf 8 jaar aan te trekken. 
Hier zal komend seizoen veel aandacht aan besteed worden. 
 
Opbrengst GROTE CLUB ACTIE  
Dit jaar heeft de Grote Club Actie ons €543,20 opgeleverd!  
Vooral de C jeugd heeft goed hun best gedaan voor de vereniging. Zij zijn clubleden, buren, 
opa’s en oma’s afgegaan om loten te verkopen. De opbrengst werd gebruikt voor het 
jeugduitje 2017. 
 
Kies voor sport 2016 2017 
In november/december 2016 en januari/februari 2017 werden er, onder leiding van Linda, 
Alex en Robin, in totaal 10 trainingen gegeven aan scholieren uit Maassluis. De kinderen 
hadden zich opgegeven via het gemeente project ‘Kies voor sport’. Door leuke oefeningen 
maakten deze kinderen kennis met onze sport. Het aantal aanmeldingen viel dit jaar nogal 
tegen. Voor het komende seizoen zal er daarom onbeperkt ingeschreven kunnen worden en 
geen maximum gesteld worden aan het aantal inschrijvingen. Daarnaast wordt Welzijn E25 
hierbij betrokken om op scholen het volleybal meer bekendheid te geven. 
Ook volgend jaar doen wij weer mee aan het project ‘Kies voor sport’. Dus vertel het door 
aan alle scholieren van Maassluis in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar! 
 
Jeugduitje 2017 
Dit jaar geen kamp maar een dagje uit!  
Een dag vol verrassingen voor de kinderen. Er 
werd gespeurd door Maassluis en vervolgens 
geklommen in de Uithof Den Haag. De dag 
werd afgesloten met patat en taart. 
 
Spectaculaire foto’s en enthousiaste kinderen na 
afloop. Volgend jaar weer! 
 
Mini Maxi en Oliebollentoernooi 
Rond kerst was het weer tijd voor een toernooi voor groot en klein. Er werd flink gestreden 
om de oliebollen. De teams bestaande uit vaders/moeders/ooms/buurvrouwen en kinderen, 
konden hun borst nat maken dit jaar. De oliebollen waren weer om te smullen.  
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Aan de ouders van onze jeugdleden en 
iedereen die zich ingezet heeft voor de jeugd,  
graag willen wij u namens de vereniging 
bedanken voor jullie inzet dit afgelopen jaar. 
De trainers voor het iedere week aanwezig 
zijn in de sporthal, het verzorgen van 
trainingen en jullie enthousiasme. En de 
ouders voor het rijden naar uitwedstrijden, 
uitjes en het kamp. Maar ook voor de support 
op de tribune en de leuke verslagen die jullie 
geschreven hebben. Het is altijd leuk als 
vader of moeder, opa of oma komt kijken 
naar de sportieve prestaties van de jeugd! 
Heel erg bedankt en tot volgend seizoen. 
 
Linda Fenne, jeugdcoördinator 
 
 

Jaarverslag Recreanten 
 
Zoals voorgaande jaren weer een gezellige ploeg met elkaar. 
Helaas moesten we afscheid nemen van een dame door ziekte. Daardoor was het regelmatig 
puzzelen voor de wedstrijden. Maar met hulp van zowel de heren als de dames van de 
andere teams (waarvoor dank!) lukte het om de wedstrijden te spelen met voldoende spelers. 
 
Wederom waren we ingedeeld in de D-poule op eigen aanvraag. 
Dat vinden we nog steeds leuke wedstrijden. 
En evenals vorig seizoen is het ons gelukt om 2e te worden in deze poule met leuke en 
sportieve wedstrijden. 
 
Voor seizoen 2017/2018 nemen we helaas afscheid van 1 heer, Robert Poortman. Bedankt 
Robert  voor je sportieve en gezellige inzet.   
Gelukkig heeft zich net voor de zomer een heer aangediend die komend seizoen met ons 
mee wil spelen. Ook heeft een dame die voorheen alleen trainde, aangegeven dat zij graag de 
wedstrijden mee wil spelen. 
Hierdoor komt het recreanten-team voor komend seizoen op 6 dames en 3 heren. 
 
Toch blijft het streven om een 2e recreanten-team te vormen van kracht. Dus wie dames of 
heren weet, mag dat zeker aangeven bij het bestuur of ondergetekende. 
 
Hopend op een evenzo gezellig en fanatiek seizoen 2017/2018, wens ik iedereen een fijne 
vakantie. 
 
Patricia Pols, recreantencoördinator 
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Belangrijke adressen 
 
 
Bestuur   bestuur@mvcmaassluis.nl 
Voorzitter: Ron van Straaten  06-41282525  
Secretaris: Linda Fenne  06-28055008 
Penningmeester: Marcel de Jong 06-10256000 
Algemeen lid: Gabrielle Feuerberg 06-46406699 
 
 
Overige functies: 
Wedstrijdsecretaris: vacant   wedstrijdsecretaris@mvcmaassluis.nl 
Zaalroostercoördinator: vacant 
Scheidsrechtercoördinator: vacant 
Jeugdcoördinator: Petra van der Horst 06-42363283 jeugdcommissie@mvcmaassluis.nl 
Recreantencoördinator: Patricia Pols 06-28087878 recreanten@mvcmaassluis.nl 
Technische commissie: vacant  tc@mvcmaassluis.nl 
Verslagen: Patricia Pols & Cynthia Meerman verslagen@mvcmaassluis.nl 
Website: Alexander de Jong & Wilmar den Ouden webmaster@mvcmaassluis.nl 
Sponsorcommissie: Bart Huizinga & Edwin Hazelzet sponsorcommissie@mvcmaassluis.nl 
Beachcourt coördinator: Frey Schonenberg beachcourt@mvcmaassluis.nl 

 
 
Trainers: 
Kees van der Eijk   cgvandereijki@hotmail.com 
Ahmad Qhaemi   a.qhaemi@chello.nl 
Wim Broere   w.broere3@upcmail.nl 
Petra Jager   puck_jager@hotmail.com 

 
 
MVC Maassluis 
Zandpad 20b 
3143 BK Maassluis 
 
 
IBAN 
NL84 INGB 0001 8569 31 
 

Neem ook eens een kijkje op onze website: 

http://www.mvcmaassluis.nl 


