
DZC 50 jaar 

Jubileumcommissie 50-jarig bestaan 
ALV – 07-06-2017 

Dick Schakel & Jeroen Sanders 



Programma 

� De opdracht 

� De commissie 

� Stand van zaken 

Stand van zaken 50-jarig Jubileum       



De opdracht 

�  Een jubileumcommissie die vanaf de zomer van 
2016 de voorbereidingen gaat treffen voor een het 
vieren van deze mijlpaal 

�  Bestuur zal ook €10.000,- op de begroting 
reserveren om eventuele eerste aanloopkosten te 
kunnen financieren 

�  Jan Minkhorst zal als aanspreekpunt vanuit het 
bestuur fungeren 
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De opdracht 

Richting 

�  Bestuur wil de jubileumcommissie vragen om een 
jubileum voor te bereiden dat recht doet aan de 
club DZC’68 in al zijn geledingen en past bij het 
motto van de club: Een leven lang DZC! 

�  Tevens moet het jubileum bijdragen aan het 
verstevigen van de club in haar maatschappelijke 
omgeving.  
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De commissie 

�  Daphne Ankersmit 

�  Danny van Leeuwen 

�  Marion Onstenk 

�  Max Riekel 

�  Jeroen Sanders 

�  Dick Schakel 

�  Peter Terbeek 

�  Nino Worm 
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Stand van zaken (1) 

2017 Q1 

�  Globale plannen uitwerken en plussen en minnen 

�  Selectie maken in de plannen 

�  Tijdsplanning uitvoering maken 

�  Werkgroepen formeren per activiteit 

�  Pr- en communicatieplan opstellen 
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Stand van zaken (2) 

2017 Q2 

�  Globale activiteiten invullen in de werkgroepen 

�  Activiteiten op elkaar afstemmen 

�  Planning activiteiten definitief maken 

�  Begroting, sponsoring / financiering op orde 
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De activiteiten 
•  Kick-off bij de nieuwjaarsreceptie (Dick) 

•  Deelname carnavalsoptocht (Max) 

•  Jongsterdag (Nino) 

•  Mudrun / Wipe-out (‘junior’ – Max) 

•  Reünie / 35+ (Daphne) 

•  Receptie (Jeroen) 

•  Feestavond (Max) 

•  Support ‘68-toernooi (Peter) 

•  Jubileumtoernooi (Max) 

•  Vrijwilligersavond / afsluiting jubileumjaar (Marion) 
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Nog in te vullen 

•  Maatschappelijke betrokkenheid in activiteiten 

•  Betrokkenheid Sportpark Zuid 

•  Mogelijk voetbalcafé / voetbalquiz 

•  Jubileumwedstrijd (Gert-Jan) 
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Communicatie (Danny) 

•  Nieuwsitems op de website 
•  Versterking commissie gezocht 
•  Oproep aanleveren jubileumlogo 

•  Facebook.com/reuniedzc68 (283 Vindikleuks) 

•  Instagram.com/dzc68reunie (38 volgers) 
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Eerstkomende acties 

•  Verkiezing jubileumlogo 

•  Foto’s aanleveren via info@dzc68.nl 

•  Versterken werkgroepen waar nodig 
•  35+ / reünie 
•  Activiteit junioren 
•  Jubileumwedstrijd 
•  Voetbalcafé / -quiz 

•  September: bijeenkomst commissie 
•  Verder invullen plannen 
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