Plan viering 100 jarig Jubileum
Julianadorper Voetbal Club J.V.C.
21 juni 1921 - 21 juni 2021
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VOORWOORD VOORZITTER J.V.C.
Op 21 juni 2021 is het dan zover, JVC bestaat dan 100 jaar, een eeuw! Een ongelofelijk mooie
mijlpaal voor een vereniging uit een dorp die in 1912 slechts bestond uit 1 kerk, een plein en
daaromheen vooral gemengde boerenbedrijven. Vandaag de dag is Julianadorp met ruim
14000 inwoners en jaarlijks vele toeristen een dorp van formaat. Ondanks dat het dorp fors is
gegroeid is het dorpse karakter behouden gebleven en heeft de voetbalvereniging hierin een
prominente plaats.
Deze mijlpaal was nooit bereikt zonder de hulp van vele vrijwilligers die zich wekelijks
inspannen voor JVC. De projectgroep 100 jaar JVC is hier een mooi voorbeeld van. Het is
bewonderingswaardig te zien hoeveel energie er sinds de start in 2015 is gestopt in dit plan
wat voor u ligt. Na vele overleggen, klankbordbijeenkomsten en onderzoeken is dit tot stand
gekomen. Het plan omvat vele activiteiten die het jubileumjaar feestelijk omlijsten waarmee
een heel seizoen lang de aandacht wordt gericht op deze mijlpaal.
Om dit jubileumjaar succesvol te laten zijn is ook nu hulp nodig van vrijwilligers. De plannen
liggen er, nu komt het aan op de uitvoering. Ik ben ervan overtuigd dat wij binnen de
vereniging de mensen hebben om dit met elkaar op te pakken. De vraag is dan ook;

Wat ga jij doen?
Mijn dank gaat uit naar de leden van de projectgroep 100 jaar JVC die met dit document een
handvat hebben gemaakt om de viering van het jubileum jaar tot een succes te brengen!

Namens het bestuur van JVC

Ron Nederstigt
Voorzitter
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ACTIVITEITEN JUBILEUMJAAR
Tijdpad / kalender
De activiteiten vinden plaats in het voetbalseizoen 2020-2021. Deze periode noemen we het
jubileumjaar.
Viering Jubileum van 5 januari 2021 - 27 juni 2021:
Vrijdag 21 augustus 2020
Kermistoernooi augustus 2020
Zondag 5 januari 2021
Aftrap activiteiten op nieuwjaarsreceptie
Kerst vakantie 2020 - 2021
Alle zaalteams JVC in sporthal Juco 5 speeldagen
Donderdag 13 mei 2021
Jubileum Spelen JVC
Vrijdag 14 mei 2021
Mix toernooi senioren met feestavond
Zondag 30 mei 2021
Toernooi JO-8 / JO-9 / JO-10 (intern)
Zaterdag 5 juni 2021
Toernooi JO-11 / JO-12 / JO-13 (extern)
Zondag 6 juni 2021
Toernooi JO-17 / MO-17 (extern)
Zaterdag 12 juni 2021
Toernooi JO-15 / MO-15 (extern)
Zondag 13 juni 2021
Toernooi JO-19 / MO-19 (extern)
Maandag 21 juni 2021
Officiële receptie
Vrijdag 25 juni 2021
Kids Feestavond
Zaterdag 26 juni 2021
Sportdag jeugd
Zaterdag 26 juni 2021
Feestavond 18+
Zondag 27 juni 2021
Reünie oud-leden

Kermistoernooi
Het kermisweekend van 2020 zal in het teken staan van het jubileum en starten op de vrijdag
21 augustus met het JVC kermis toernooi waarbij dit de eerste activiteit in het jubileumjaar zal
zijn.

Aftrap jubileumjaar
Het jubileumjaar wordt “afgetrapt” op de nieuwjaarsreceptie van zondag 5 januari 2020.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal er een prijsvraag worden uitgeschreven voor het ontwerpen
van een logo t.b.v. het Jubileumjaar. De ontwerpen kunnen tot 1 mei 2020 worden ingediend
voor 1 mei 2020, het gekozen logo zal, met de winnaar, eind mei worden bekendgemaakt.
Het logo zal vanaf het kermisweekend in augustus 2020 tot en met het feest eind juni 2021
gebruikt worden om aandacht te krijgen en houden voor dit bijzondere jubileum.

Kerstvakantie 2020 - 2012
Zaalvoetbal (alle teams van JVC)
Voor alle voetbalteams van JVC wordt een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in de sporthal
van het Junior College. De data van de toernooidagen zijn nog niet vastgelegd maar het
toernooi is in dezelfde periode als het reguliere toernooi. Voor de seniorenteams zal ’s avonds
de kantine van JVC geopend zijn voor een gezellig samenzijn.
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Jubileumspelen JVC
Op donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag, worden de Jubileumspelen JVC georganiseerd.
De deelnemers aan deze sportdag kunnen JVC leden en niet-JVC leden zijn. Voor deelname aan
deze sportdag kunnen alleen teams (bij voorkeur mix van dames en heren) zich inschrijven.
De Jubileumspelen zijn gebaseerd op (team) wedstrijden waarbij teams een aantal sportieve
en leuke spel activiteiten gaan doen. Deze spelactiviteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de
onderstaande spellen:
Rode draad / Levend voetbal / Blind volleybal / Waterlopen / Blindganger lopen /
Stormbaan / Kratlopen / Blind autorijden / Doelschieten en Rokjesvoetbal.
Ter voorbereiding wordt er op Hemelvaartsdag 2020 (donderdag 21 mei 2020) een try-out
georganiseerd.

Seniorentoernooi
Voor de seniorenteams, veld en zaal, wordt een mix toernooi (7 tegen 7) georganiseerd op een
vrijdagavond 14 mei 2021 met aansluitend een feestavond in de kantine.

Jeugdtoernooien
Veldvoetbal
Voor alle jeugdteams van JVC (veld) wordt per groep een toernooi georganiseerd, voor de
jongste pupillen teams wordt een interne toernooi gehouden op één speeldag, voor de overige
jeugdteams wordt een extern toernooi, maar wel georganiseerd door en bij JVC, gehouden.
Alle wedstrijden worden gespeeld op het terrein van JVC.

Officiële receptie 21 juni 2021
Op maandag 21 juni 2021, van 18.00 tot 19.30 uur wordt in de kantine van JVC de officiële
receptie gehouden voor het 100-jarig bestaan van JVC. De receptie zal een besloten
evenement zijn, waarvoor uitnodigingen verstuurd worden.

Kids - Feestavond
Op vrijdag 25 juni zal er een Kids-feestavond worden georganiseerd in de kantine voor de
verschillende leeftijdscategorieën.

Sportdag jeugd JVC
Voor de jeugdleden, inclusief het G-team, wordt op zaterdag 26 juni 2021, van 10.00 uur tot
15.00 uur, een panna toernooi georganiseerd waarbij we ook ander spelactiviteiten
aanbieden. De locatie is het A-veld van JVC zodat de ouder/verzorgers vanaf het terras (van de
feesttent) kunnen kijken naar de sportdag.
De deelnemers krijgen een “score” kaart die per onderdeel wordt afgetekend en waarbij
prijzen zijn te winnen. De scorekaart geeft ook recht op versnapering in de kantine.
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Feestavond
Op zaterdag 26 juni 2021 wordt er in de feesttent een feestavond georganiseerd voor JVC
leden en introducees. Voor deelname aan deze feestavond zal er voor JVC leden een
kaartverkoop worden gehouden waarbij men per lid een (nader te bepalen) aantal kaarten kan
kopen, ook voor introducees.
Deze avond zal er een band spelen. De feestavond begint om 20.30 uur en zal om 24.00 uur
beëindigd worden

Reünie oud-leden
Op zondag 27 juni 2021 wordt een reünie georganiseerd voor alle oud-JVC leden. Hierbij zijn
ook de huidige JVC leden welkom. De reünie wordt gehouden in de feesttent en zal
aanvangen om 15.00 uur en duurt tot 19.30 uur. De muziek zal verzorgd worden door een
singer-songwriter.
Voor deelname aan deze reünie, inclusief een warme hap, dient men zich op te geven voor 1
mei 2021.
Op deze dag zullen er verschillende voetbalwedstrijden gespeeld worden.

PRIJSVRAAG LOGO JUBILEUMJAAR
Om de zichtbaarheid van het jubileumjaar JVC te vergroten en de leden te betrekken
bij de voorbereidingen wordt er een prijsvraag uitgeschreven, onder de leden van JVC,
voor het ontwerpen van een logo voor het jubileumjaar. Van alle inzendingen wordt
het meest aansprekende logo uitgekozen en dit logo zal op alle uitingen die betrekking
hebben op het jubileumjaar worden gebruikt.
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