
ING & M.O.C. ’17: 
een winnend koppel



M.O.C. ’17: Een familieclub, gastvrij voor iedereen, 
maatschappelijk betrokken en met ambities!



Waarom M.O.C. ’17 ?

De Bergse vereniging M.O.C. ‘17 is met zijn 
ongeveer 1100 leden de grootste sportvereniging 
(voetbalclub) in de regio. Sfeer, gastvrijheid, 
aandacht voor jong en oud, voor mannen en 
vrouwen, gezond en gehandicapt, aandacht 
voor de vele vrijwilligers. Het zijn allemaal 
zaken die binnen de organisatie met hoofdletters 
worden geschreven. Dat geldt ook voor de 
sportieve ambities, want M.O.C. ‘17 wil bovenal 
een warme familieclub zijn met uitstraling die 
bovendien nog prestaties levert. En niet voor 
niets staat M.O.C. ‘17 in de Top 100 van beste 
amateurclubs in Nederland! Uitgangspunt hierbij 
is dat M.O.C. ‘17 een gedegen en stabiele 
financiële fundering heeft.

M.O.C. ’17 kan bogen op een lange en mooie 
historie, die teruggaat naar de oprichting in 1917. 
Een periode van bijna een eeuw, waarin het veel 
heeft bereikt en uit kon groeien tot de club die het nu 
is. Meer dan elfhonderd leden, 250 vrijwilligers, 50 
smurfen (kinderen tot 6 jaar), 31 pupillenelftallen, 16 
juniorenteams, vijf meisjes elftallen, drie teams voor 
leden met een beperking, twee dames elftallen en tien 
seniorenteams, waarvan het eerste op tweede klasse 
niveau speelt. Bijna 70 teams trainen en voetballen 
wekelijks bij M.O.C. ’17.

Meer dan vierduizend mensen zijn in het weekend op 
en rond de velden op sportpark Rozenoord te vinden. 
Zowel jong als oud, want M.O.C. ’17 biedt ook de 
nodige faciliteiten voor bezoekers. Een gastvrij onthaal 
in een prachtig clubhuis en een speeltuin voor de 
allerjongsten.

In 2017 bestaat de club honderd jaar. Voorzichtig wordt 
nu al uitgekeken naar die mijlpaal en de enthousiaste, 
vooral jeugdige bestuurders van de club hopen bij die 
gelegenheid al stiekem om het predicaat ‘Koninklijk’ te 
mogen verwerven. Wat zou daar nog mooier bij zijn dan 
de oranjekleuren van de ING als onze hoofdsponsor?



M.O.C. ’17 is de grootste voetbalvereniging in West-Brabant

• M.O.C. ’17 heeft een lange historie (opgericht in 1917);  

•  Grootste voetbalclub in Bergen op Zoom en omstreken;

• 1.100 leden (+ ca 250 vrijwilligers);

• circa 70 elftallen + circa 50 smurfen (tot 6 jaar). 

CATEGORIE AANTAL TEAMS

Pupillen (6-12 jaar) 31

Junioren (12-18 jaar) 16

Meisjes (10-16 jaar) 5

Mensen met beperking 3

Dames 2

Senioren 10





M.O.C. ’17 heeft een gedegen organisatiestructuur

Voorzitter : Remy Remery

Secretaris : John Sinnaeve 

Penningmeester : Dick Joosen 

Jeugdzaken : Carlo Hopmans

Projecten : Erik Jansen 

Sponsoring : Joost Karman 

Technische zaken : Gerard Visser 

Facilitair Management : Ad Burgel 

• Ervaren en divers bestuur met een gedegen vooropleiding  
en brede (financiële) achtergrond

• Daarnaast zijn er verschillende commissies actief waaronder een goed georganiseerde  
jeugdcommissie, barcommissie, archiefcommissie, sponsorcommissie, websitecommissie, 
activiteitencommissie en klusploeg.







M.O.C. ’17 heeft een duidelijke visie

Uitgangspunten

• Faciliteren van voetbal (beweging) in een prettige en sportieve 

sfeer voor jong en oud, mannen en vrouwen, jongens en meisjes 

en mindervaliden; 

• Structureel financieel gezond.

Ambities

• Zichtbare en sterke maatschappelijke betrokkenheid;

• Prettige en sociale vereniging voor iedereen: (voor leden, 

vrijwilligers, ouders, sponsors, supporters, gasten en gemeente);

• Betrokkenheid (en verantwoordelijkheid) van de leden;

• Prestatiegericht voor selectie elftallen (jeugd en senioren).



Een leger van 250 vrijwilligers
Het grote leger van 250 vrijwilligers vormt bij M.O.C. ’17 het hart van de club. Ze zijn pro Deo 
actief in diverse commissies en ze vertegenwoordigen de brede schakering aan leden, die er binnen 
de club actief zijn: van jong tot oud, man en vrouw en van autochtoon tot allochtoon.

Ze zetten zich in op heel veel terreinen: onderhoud gebouwen, begeleiding, organisatie, bestuur, 
website, social media, leiden van wedstrijd als grens- of als scheidsrechter. Daarnaast beheert 
een commissie een zeer uitgebreid archief met uniek fotomateriaal. M.O.C. ’17 vindt het heel 
belangrijk dat gasten van onder meer bezoekende clubs en scheidsrechters zich welkom voelen 
op het sportcomplex. Gastvrouwen zorgen op zaterdagochtend voor een goede ontvangst en 
begeleiding. De koffie staat klaar.

Al die actieve vrijwilligers worden binnen de club op handen gedragen. Elk jaar is er een 
vrijwilligersdag, waarop het bestuur hen in de watten legt. Vrijwilligers met uitzonderlijke 
prestaties worden benoemd tot erelid.



Grote jeugdafdeling
Een andere belangrijke kurk waarop de voetbalorganisatie drijft, is een zeer grote 
groep jeugdleden. Vrijwel al die teams komen uit in competitieverband. Sportiviteit, 
waarden en normen zijn begrippen die hoog in het vaandel staan. Niet alleen bij de 
jeugd, maar dwars door de hele organisatie heen.

M.O.C. ’17 doet veel meer voor haar jeugd. Er zijn regelmatig toernooien, maar 
ook andere activiteiten zoals jeugdkampen en acties. De club doet regelmatig 
mee aan acties voor het goede doel, samen lopen jeugdleden de jaarlijkse 
wandelavondvierdaagse en uiteraard zijn er gewoon gezellige avondjes.

Bij M.O.C. ’17 staat de deur wagenwijd open voor jongens en meisjes met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking die onder goede begeleiding de 
mogelijkheid krijgen zich uit te leven op het veld (het zogenaamde G-voetbal). De 
club heeft op dit moment 3-G teams (1 junioren team en 2 senioren teams waarvan 
1 team bestaat uit spelers met de Belgische nationaliteit). En ook hele jeugdige 
spelertjes onder de zes jaar zijn welkom en spelen in de ‘Smurfengroep’. Elke 
zaterdagochtend trainer de 50 smurfen onder enthousiaste begeleiding.







Maatschappelijk 
zeer betrokken
Op diverse manieren toont M.O.C. ’17 elk jaar 
weer haar maatschappelijke betrokkenheid. Dat 
uit zich in deelname aan inzamelacties, zoals voor 
Warchild, activiteiten voor de Stichting Luchtballon, 
Natuurbehoud, inzet voor de Nationale Sportweek, 
participatie in het samenwerkingsverband ‘Samen in 
de Regio’, organisatie van een driedaagse KNVB-
clinic met deelname van honderd kinderen, waarbij 
ook niet-leden welkom zijn en de organisatie van 
jeugdkampen.

Zoals beschreven heeft de club drie G-teams, waarin 
leden spelen met een beperking, een initiatief dat al 
zestien jaar geleden gestalte kreeg. Spelers van het 
eerste team nemen bij toerbeurt de training van deze 
spelers voor hun rekening.



Gezonde sportieve ambitie
Weliswaar besteedt M.O.C. ’17 veel aandacht aan allerlei activiteiten, maar dat 
betekent niet dat de club geen sportieve prestaties op het veld wil. Bepaald niet, 
want de club heeft gezonde ambities. Het eerste elftal is intussen gepromoveerd 
naar de tweede klasse. Handhaven staat momenteel voorop, maar in de nabije 
toekomst wordt toch weer verder naar boven gekeken. Het streven blijft om het 
eerste elftal zo hoog mogelijk te laten spelen, maar wel met een kern die bestaat uit 
de eigen jeugd!

Ook een aantal jeugdteams speelt op hoog niveau. M.O.C. ’17 B1 (14-16 jaar) en 
M.O.C. ’17 C1 (12-14 jaar) spelen zelfs op divisieniveau (waarbij ook wedstrijden 
tegen NAC worden gespeeld). Hiermee wordt onderstreept dat het op het gebied 
van de jeugdopleiding wel snor zit.
Dat blijkt eveneens uit het feit dat de A-jeugd (16-18 jaar) volgend seizoen 
waarschijnlijk ook promoveert naar divisieniveau. De spelers in de eerste D-, E- en 
F-elftallen acteren op hoofdklasse-niveau.

M.O.C. ’17-shirts voor 

Suriname en India



Accommodatie op 
hoog niveau
Bij een club met de uitstraling van M.O.C. ’17 past 
een prachtige accommodatie. Daarover beschikt de 
club op sportpark Rozenoord. Het clubhuis is twee 
jaar geleden helemaal gerenoveerd met heel veel 
eigen werkzaamheid. Een klusploeg van vutters en 
gepensioneerde leden nam heel wat taken voor haar 
rekening. Het resultaat mag er zijn. Dat is ook het 
geval met de mooie velden, prima kleedgelegenheid 
en een kinderspeelplaats voor de allerkleinsten.



Vooruitstrevend 
in organisatie
De club M.O.C. ’17 wordt geleid door een 
jeugdig bestuur, waarvan de ambitie afstraalt. 
Daarnaast zijn er verschillende commissies 
actief, waaronder een goed georganiseerde 
jeugdcommissie, dames en meisjes 
commissie, een sponsorcommissie en een 
activiteitencommissie. Natuurlijk krijgen leden 
met een verstandelijke en/of geestelijk beperking 
ook ondersteuning vanuit een werkgroep.



Actieve businessclub
Een grote organisatie met zoveel ambitie als M.O.C. ’17 kan uiteraard 
niet zonder de inbreng van sponsoren. De club koestert deze belangrijke 
ondersteuners en beschikt daarvoor over een actieve businessclub, waarvan 
zeventig bedrijven uit stad en regio, waaronder ING, lid zijn.  
De businessclub biedt bedrijven een podium om in een gezellige en 
sfeervolle ambiance te netwerken.

Elk jaar vinden er twee bedrijfsbezoeken plaats, zodat de leden weten wat 
er bij de collega-sponsors allemaal gebeurt. Van tijd tot tijd nodigt de club 
prominente Nederlanders uit voor een spreekbeurt. René van der Gijp, 
Ronald de Boer, Gert Jan Verbeek en Evert ten Napel waren al te gast.  
Op die manier doet M.O.C. ’17 wat terug voor haar sponsoren.
Een paar keer per seizoen is er bovendien een gezamenlijk lunch om de 
onderlinge banden te verstevigen.

MOC’17 Business Club leden

Fa. Jan Krijnen 



“De plek om te netwerken in een leuke ambiance”

MOC’17 Business Club leden

Fa. Jan Krijnen 

MOC’17 Business Club leden

Remy Remery 

ND Advies 



M.O.C. ’17 website: “uithangbord van M.O.C. ’17” 

Gemeten over het huidige seizoen (Augustus 2013 – Maart 2014)

• 142.498 site bezoeken

• 39.922 unieke bezoekers

• 2,38 minuten gemiddeld bezoekduur op de site

• 3,6 pagina per bezoek gemiddeld

Statistieken



Uiteraard beschikt de club over een website en is actief op de social media. 
Communicatiemiddelen die door leden en supporters zeer worden gewaardeerd.  
De website kreeg tijdens een poll van de regionale krant BNDeStem zelfs vijf sterren.

Ten slotte nog wat aansprekende cijfers: Tijdens het huidige seizoen vanaf 
augustus 2013 tot en met maart waren er 142.498 bezoekers op de eigen website. 
Daaronder bijna 40.000 unieke bezoekers, die gemiddeld 2,38 minuten werden 
vastgehouden.

Op Twitter volgen 892 mensen de club en de Facebookpagina heeft een kleine  
500 aanhangers. Over uitstraling gesproken……….. 











met:  
DJ San Sebastian 

theme & dresscode: 
Brazil!

M.O.C. JeugDfeeSt

entree: € 5,00

min. leeftijd 14 jaarmax. 3 introducees p.p.

Vrijdag12 maart a.s.
van 20.00 uur tot 01.00 uur

Jaarlijks veel evenementen voor jong en oud

entree: € 5,00

M.M.V. DJ JORIK EN DJ MARTIJNMIN. LEEFTIJD 15 JAAR EN MAX. 3 INTRODUCEES P.P.

DRESSCODE: 

van 21.00 uur tot 01.30 uur

M.O.C. JEUGDFEEST ZateRDaG 4 Mei

M.O.C. JEUGDFEEST ZateRDaG 4 MeiBEACH PARTY! DRESSCODE: 
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KOSTEN € 5,- P.P. 
(mosselen of saté)

AANMELDEN VOOR 10 OKTOBER 
via de leider van je team of bij de barcommissie

Mosselavond
Vrijdag 14 oktober, vanaf 19.30 uur

Ronald de Boer
Locatie: cLUBHUiS s.v. M.o.c. ‘17

VRiJDaG 29 noVeMBeR 2013
Tijdens het programma tot 21.30 uur zijn de deuren op slot en is er geen toegang!

toeGanGSkaaRt à €15*

* De minimum leeftijd voor toegang is 14 jaar

 
Deuren open 19.15 uur 

 
aanvang 20.00 uur

 
Start after party 21.30 uur

 
einde avond 0.30 uur



M.M.V. DJ JORIK EN DJ MARTIJN

MIN. LEEFTIJD 15 JAAR EN MAX. 3 INTRODUCEES P.P.

DRESSCODE: COLOURFUL 

van 21.00 uur tot 01.30 uur

M.O.C. JEUGDFEEST

ZATERDAG 21 DECEMBER A.S.

DIRTY COLORS!

Voorverkoop: € 5,00  Aan de zaal: € 6,00

NEON

BODYPAINT

SPONSOR
LOOP

SPONSORSPONSORSPONSORSPONSORSPONSORSPONSOR
LOOPLOOPLOOPLOOP

voor jeugdledenen senioren 
mooie prijzen
te winnen!

  M.O.C. ’17

ten bate van inrichting en aankleding clubhuis

17 december a.s. vanaf 14.00 uur
aansluitend kerstborrel in clubhuis voor iedereen!

atletiekbaan
SPADO meer info?

www.moc17.nl

Hartelijk dank voor het mogelijk maken van MOC Meets!

AAngeboden door: 

voetbalvereniging s.v. MOC ’17  

overhAndigd AAn:

Dhr. Jeff Jungbeker van de firma Jefko Techniek.

Het volledige bedrag zal gedoneerd worden  
aan de Stichting Pappa. De Stichting die  
u een warm hart toedraagt. 

dAtuM: 29 november 2012

€ 250,- Deuren open 19.00 uur  aanvang 19.30 uur Start after party 21.30 uur einde avond 0.30 uur

Locatie:  cLUBHUiS s.v. M.o.c. ‘17* Tijdens het programma tot 21.30 uur zijn de deuren op slot en is er geen toegang!
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AANSLUITEND 

FEESTAVOND 

MET ZANGER 

PATRICK 
BOUQUET

EN DJ 

KYMO 
ENGELMAN
(BEKEND VAN DISCOTHEEK  DE HOOIZOLDER) 

Ontwerp: Transvormatie grafisch ontwerp en vormgeving  www.transvormatie.nl  Tel.: 0164-211283

HIST     RYCUP
Zaterdag 14 juni 2014










