
	

September 2016 
 
MOC’17 is de grootste voetbalclub van Bergen op Zoom en omstreken. 
 
De vereniging is ontstaan uit een fusie van de Rooms Katholieke voetbal- en 
atletiekvereniging “Moed En Volharding Overwint”(M.E.V.O) opgericht op 17 maart 
1917 en de Rooms Katholieke voetbal- en atletiekvereniging “Olympia”, beiden 
destijds gevestigd te Bergen op Zoom. MOC’17 staat voor "Mevo Olympia 
Combinatie”. 
 
Vanaf 1966 richt MOC’17 zich geheel op de voetbalsport en is het uitgegroeid tot een 
vereniging van meer dan 1.250 leden met ruim 70 teams. Binnen de vereniging 
hebben uiteraard ook de G-voetballers (voetballers met een beperking), de dames, 
de meisjes en de smurfen (de hele kleintjes) een plek verworven. 
 
De doelstelling van s.v. MOC’17 is: “In een gezellige ambiance met eigen jeugd 
sportief zo hoog mogelijk presteren”.  
 
Een aantal jaren geleden heeft het huidige bestuur het stokje overgenomen. Samen 
met een groep van jonge en ambitieuze commissieleden werken wij op een 
professionele wijze aan de toekomst van de club. De laatste 4 jaar is MOC 1 (met 
veel “eigen” jongens) doorgestoten van de 4e klasse naar de 1e klasse. Daarnaast 
spelen bijna al onze jeugdteams op divisie niveau. Hier zijn we natuurlijk erg trots op. 
Een belangrijke doelstelling van MOC’17 is om ook maatschappelijk haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Maar vooral moeten onze leden, vrijwilligers, 
sponsors, gasten en andere “stakeholders” zich prettig voelen bij onze club en met 
onze slogan: “een familie club met ambities”.  
 

Om de sponsors van MOC’17 nog meer 
netwerkmogelijkheden te bieden, is in november 
van 2011 de MOC Business Club opgericht. Op dit 
moment hebben we ongeveer 70 Business Club-
leden. We willen graag groeien naar 100 leden om 
de netwerkmogelijkheden voor iedereen nog 
interessanter te maken.  
 
Wij hopen dat u ook lid wordt van onze Business 
Club. Het is ons doel om een platform te bieden om 
uw organisatie kenbaar te maken aan andere 
sponsors en onze vele leden (> 1.200). Dit alles op 
een informele, gezellige en sportieve manier. 

 
Graag ontmoeten wij u bij onze Business Club.  
 
Namens MOC’17, 
 
Remy Remery 
Voorzitter 



	

Factsheet  
 
MOC heeft ongeveer 1.250 leden en meer dan 70 voetbalteams. 
 
MOC staat op de 30e plaats in de Top 100 van beste jeugdopleidingen in het 
amateurvoetbal (er zijn ~ 3.000 amateurclubs).  
 
Meer dan 50.000 unieke websitebezoekers het afgelopen seizoen!  
 
MOC’17 website (www.moc17.nl) is uitgeroepen tot Clubsite van het Jaar door  
BN De Stem! 
 
Teams bij MOC’17  

            
 
 

                         
 



	

PROGRAMMA SEIZOEN 2016/2017 
 
September  
25 september  Business-clublunch voorafgaand aan de wedstrijd 
  MOC’17 tegen Moerse Boys 
 
Oktober 
13 oktober  Lezing Pensioenen door Van Dommele Adviesgroep 

Lezing Bedrijfsoverdracht door Van Meel en Jonker 
 

13 oktober  Business-club inloop en Pazzafood Truck tijdens/na 
wedstrijd MOC’17 tegen Branbantia 

 
November    
18 november   Bedrijvenbezoek FMI 
 
December    
11 december   Business-club meets Bergse ondernemers, voorafgaand  
  aan de wedstrijd MOC’17 tegen NEC  
Januari   
8 januari   Nieuwjaarsreceptie bij MOC’17 
 
Februari 
10 februari   Winterbarbeque bij ‘t Spuihuis 
 
Maart 
datum nog te bepalen  Bedrijfsbezoek Databyte 
 
9 maart   MOC meets: Glen Helder 
 

    
   
April   
7 april  Ladies Night 
 
9 april  Business-clublunch voorafgaand aan de wedstrijd 
  MOC’17 tegen HVCH 
 
Mei 
7 mei  Business-clublunch voorafgaand aan de wedstrijd 
  MOC’17 tegen HVCH 
 
Datum nog te bepalen  Grootse afsluiting van het seizoen   
 
 
 
 



	

 
Evenementen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

De Business Clubleden 
	
		

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	

 
AANMELDFORMULIER SEIZOEN 2016/2017 

 
 
Ja, ik meld mij/onze organisatie aan als lid van de MOC Business- 
Club á € 325,- (excl. BTW).  
 
Contributie voor de periode van 1 augustus 2016 tot het einde van 
het seizoen 2016/2017 
 
 
Bedrijf / organisatie:  
  
Straat en huisnummer:  
  
Postcode en plaats:  
  
Telefoon:  
  
E-mailadres:  
  
Contactpersoon:  
  
Vast of mobiel telefoonnr.:  
 
 
 
……………………………...                                      ……………………… 
Naam        Handtekening 
 
 
Graag volledig ingevuld opsturen naar: 
 
MOC Business Club 
Postbus 115 
4600 AC Bergen op Zoom 


