100 jarig jubileum v.v. J.V.C.
Opsteller: Projectgroep
Versie: definitief

Verslag 1e bijeenkomst KBG

Verslag 1e Klankbordgroep bijeenkomst 7 maart 2016

Op deze avond waren we met een groep zeer enthousiaste vrijwilligers van JVC en hebben in
verschillende groepen een aantal ideeën aangegeven / besproken m.b.t. de invulling van het
100-jarig jubileumjaar van JVC in 2021.
De belangrijkste conclusie is dat we het gehele jubileumjaar verschillende activiteiten gaan
organiseren om met zoveel mogelijk (oud) leden het 100-jarig bestaan te kunnen vieren.
De onderstaande ideeën zijn behandeld:
Overzicht:
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Thema “aftrap feestjaar”
Aangeven programma jubileumjaar
Start loterij(en)
Organiseren Koeienvlaai loterij grasveld in voorjaar
Voetbal wedstrijden organiseren
Receptie houden op zaterdag 2 januari 2021
Opmerking: planning financiën
Alle jeugdteams krijgen een toernooi bij JVC
georganiseerd in 3 weekenden (mei/juni)
Elk toernooiweekend een feest / in tent organiseren
Voor D-C-B-A meerdaagse toernooien organiseren
123Inkt bij toernooien betrekken (andere
verenigingen waar 123Inkt sponsor is)
Buitenlandse clubs uitnodigen
Slaaptenten regelen en avondprogramma voor
meerdaagse toernooien
Toernooien houden in combinatie met braderieën
Speel attributen regelen voor de jongste kinderen
KNVB truck / clinic BVO nagaan
Senioren toernooi organiseren / ook oud leden erbij
betrekken / mix toernooi mogelijk?
Zeskamp organiseren voor JVC en bewoners
Julianadorp
Familie van JVC leden erbij betrekken
Zeskamp organiseren op Koningsdag
Speeltoestellen e.d. huren via Sportservice / All inn
verhuur
Thema feest “Black & Blue” (JVC kleuren)
Feesttent plaatsen op oude trainingsveld
Zorgdragen voor een Band / DJ tijdens feest
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Officiële receptie 100
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Sportdag jeugd
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Feestavond senioren
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Entree heffen voor deelname Zeskamp / feest
BBQ houden (lokale sponsors betrekken)
Jeugddisco (alcoholvrij) organiseren voor jongste
jeugd
Verschillende “eetkarretjes” op JVC terrein tijdens
zeskamp (vis / popcorn e.d.)
Van te voren inschrijven voor zeskamp en BBQ /
muntverkoop regelen
Organiseren op zaterdag 19 juni 2021 (datum
oprichting 19 juni 1921)
Genodigden- / gastenlijst samenstellen (KNVB /
College B&W / Ambtenaren / Ereleden + leden van
Verdienste / bestuur JHC / sponsoren / delegaties
besturen omliggende voetbalclubs / vrijwilligers JVC /
leden JVC??)
Organiseren in kantine of feesttent
Nagaan mogelijkheden zelf tappen / uitbesteden
horeca
Uitreiken (indien aangevraagd & toegekend) predicaat
“Koninklijk”
Mogelijkheid bezien aankoop tent JVC
Feest voor de jeugd organiseren
Jeugd dag verdelen voor 2 leeftijdsgroepen (F-E-D) en
(C-B-A) / activiteiten op maat aanbieden
Kinderdisco organiseren
Voetbal clinic met bekende spelers organiseren
Prijzen regelen
Snacks / suikerspin / patatkraam / ijs e.d. regelen
Kermisattractie regelen
Organiseren in mei i.v.m. schoolvakanties
Nagaan mogelijkheid strandfeest
Aandachtpunt wel/niet meedoen Bekercompetitie
Bekende artiest uitnodigen (Jan Smit o.i.d.)
Uitnodigen Marinierskapel
JVC clublied promoten
Feesttent regelen
Reünie oud-leden JVC organiseren op de middag van
de feestavond
BBQ / hapjes / catering uitbesteden zodat ook alle
vrijwilligers aan feestavond kunnen deelnemen
Iedereen is welkom (18+)
Thema nagaan
Kaartverkoop houden
Regelen deurbeleid / veiligheid / fotograaf
Houden op een weekend
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Kermistoernooi
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Jubileumboek / krant
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Fondsenwerving
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10 Algemeen

9.8
10.1
10.2

Mindf*ck (entertainment)
Organiseren vuurwerk
Regelen verkeersregelaars
Toernooi organiseren met 11 x 11 of 7 x 7 teams
Vrij weekend aanvragen (JVC1 thuis spelen)
Desnoods geen inschrijving Beker JVC1 als we geen vrij
kunnen regelen bij KNVB
Band regelen voor de vrijdag- en zaterdagavonden
Verkoop hamburgers / ballen gehakt / snacks e.d.
regelen
Buitenbar regelen
SBS6 team regelen / artiestenteam regelen
Stratenteams regelen (gemende teams)
Helders elftal regelen
Geen boek uitgeven (geen animo bij leden)
Jubileumkrant uitgeven met “geschiedenis”
4 edities jubileumkrant uitgeven, elke editie beslaat 25
jaar JVC
Sponsor/reclame in jubileumkrant zodat deze krant
geen kosten met zicht meebrengt
Mogelijkheid bezien krant in vorm van glossy
presentatiegids
Helderse Courant betrekken bij JVC jubileum
In 1e editie volledige programma jubileumjaar
vermelden
Mogelijkheden van Facebook gebruik nagaan
(verzamelen van foto’s / verhalen / anekdotes / (oud)leden informeren)
Loterijen organiseren / vroeg ermee starten
Koeienvlaai loterij organiseren (€ 25,00 / m2)
Eenmalig doel benoemen (activiteiten in
jubileumjaar??)
RABO benaderen
Goed plan opstellen / jubileumjaar kosten neutraal??
Sponsors benutten
Veiling organiseren / inbreng leuke dingen – acties
e.d.
NU BEGINNEN
Fotoverslag jubileumjaar regelen
Nagaan vergunning evenementen Julianadorp
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