
	

Augustus 2017 
 
MOC’17 is met meer dan 1250 leden en ruim 70 elftallen de grootste voetbalclub van 
Bergen op Zoom en omstreken. 
 
De vereniging is opgericht op 17 maart 1917 en was zowel een voetbal- als een 
atletiekvereniging. Vanaf 1966 richt MOC’17 zich geheel op de voetbalsport.  
 
De doelstelling van s.v. MOC’17 is: “In een gezellige ambiance met eigen jeugd 
sportief zo hoog mogelijk presteren”.  
 
De laatste 5 jaar is MOC 1 (met veel “eigen” jongens) doorgestoten van de 4e klasse 
naar de 1e klasse. Komend seizoen speelt MOC 1 in de 2e klasse met een jong elftal 
en veel spelers uit de eigen jeugd. We zijn er ook erg trots op dat bijna al onze 
jeugdteams op divisie niveau spelen. 
 
Daarnaast neemt MOC ook haar maatschappelijk verantwoordelijkheid wat onder 
andere te herkennen is aan de G-voetballers (voetballers met een beperking), de 
dames, de meisjes en de smurfen (de hele kleintjes) die inmiddels een belangrijke 
plek in de vereniging hebben verworven. Ook is MOC in 2016 een erkend leerbedrijf 
geworden. 
 
Vooral moeten onze leden, vrijwilligers, sponsors, gasten en andere “stakeholders” 
zich prettig voelen bij onze club en bij onze slogan: “een familie-club met ambities”.  
 

Om de sponsors van MOC’17 nog meer 
netwerkmogelijkheden te bieden, is in november 2011 
de MOC Business Club opgericht. Op dit moment 
hebben we ruim 70 leden. We groeien graag naar 100 
leden om het netwerk 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 
aan onze vele leden. Dit alles op een informele, 
gezellige en sportieve manier. 

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



	

MOC’17 FACTSHEET  
 

• 1.250 leden 
 

• 72 voetbalteams waaronder: 
o 42 jeugdelftallen  
o 9 meisjes-elftallen 
o 3 G-teams; 

 
• 50 smurfen (kinderen tot 6 jaar) 

 
• in de top-50 van beste jeugdopleidingen van de 3000 amateurclubs 

 
• 250 vrijwilligers 

 
• erkend leerbedrijf 

 
• 1000 website-bezoekers per dag 

 
• actief op facebook en twitter 

 
• elke week ruim 4000 bezoekers op het sportpark 

 
 

 

 
 
                         

 
  



	

PROGRAMMA SEIZOEN 2017/2018 
 

1 oktober 2017 Aftrap Business Club seizoen voorafgaand aan de wedstrijd MOC – Uno Animo 

27 oktober 2017 Bedrijfsbezoek Kloosterboer gecombineerd met een mosselavond 

19 november 2017 Hapjes + drankjes in de Bestuurskamer voor en na de wedstrijd MOC – Beek Vooruit 

7 december 2017 Ladies Dinner 

17 december 2017 Hapjes + drankjes in de Bestuurskamer voor en na de wedstrijd MOC – VOAB 

4 februari 2018 Hapjes + drankjes in de Bestuurskamer voor en na de wedstrijd MOC – Cluzona 

1 maart 2018 MOC meets…. André Melse – “Ordehandhaving bij topwedstrijden” en aansluitend 
een barbecue of buffet 

25 maart 2018 Hapjes + drankjes in de Bestuurskamer voor en na de wedstrijd MOC – Zundert 

15 april 2018 Hapjes + drankjes in de Bestuurskamer voor en na de wedstrijd MOC – Moerse Boys 

13 mei 2018 Pannaveld-toernooi voor (klein)kinderen van de BC-leden en lunch voorafgaand aan 
de wedstrijd MOC – Unitas 30  

 
NB: Details volgen in de uitnodigingen  



	

IMPRESSIE VAN DE EVENEMENTEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	

DE BUSINESS CLUBLEDEN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



	

AANMELDFORMULIER  
 
Ik meld mij/onze organisatie aan als lid van de MOC’17 Business Club. 
 
De kosten van het lidmaatschap zijn € 325,- (excl. BTW) per jaar.  
 
Het lidmaatschap loopt van 1 september 2017 tot 1 september 2018 en wordt 
telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd tenzij voor 1 juni 2018 schriftelijk is 
opgezegd. 
 
 
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 
 
of mailen naar: secretaris.svm@moc17.nl  
 


