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Jaarverslag Jubileumcommissie 40 jaar EVV 
 
Afgelopen seizoen bestond de Elbuger Volleybal Vereniging 40 jaar. De Jubileumcommissie 
heeft gedurende dit seizoen, in samenwerking met de andere commissies, het doel gehad 
deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarom zijn de bestaande activiteiten, 
waar mogelijk, uitgebreid en zijn er een aantal extra activiteiten georganiseerd. 
 
De groep vrijwilligers van de Jubileumcommissie bestond uit: Dirma Speldekamp, Maria van 
den Pol, Rudi Maassen, Maaike Hulleman, Stefan de Man, Joop Zandbergen, Joop Koetsier, 
Rene Baanders, Janny Tijmes, Irene Bollee, Roely van Hattem en Ferdinand van der Wal. 
 
Onderstaand een overzicht van de activiteiten waaraan de Jubileumcommissie een bijdrage 
heeft geleverd. 
 

Startdag 

 
Tijdens de startdag heeft ieder lid van EVV een bidon gekregen voorzien van een 
Jubileumsticker. De bidons werden toegeleverd door Drogisterij Janssen. Ook werd er een foto 
genomen vanaf het dak van ’t Huiken met daarop alle leden van EVV. 
 

Snertactie 

 
Om de snertactie een meer feestelijk karakter te geven, werd er bij aankoop van een hele 
doos erwtensoep een lot weggegeven. Uit alle loten werden drie winnaars getrokken die 
daarmee een heuse snackcheque ter waarde van €15 van Broodjeshuis de Elburger in de 
wacht sleepten. 
 

Oliebollenmixtoernooi 

 
Tijdens het oliebollenmixtoernooi was er tussen de wedstrijden door, een fotosessie 
georganiseerd door de toernooiencommissie. Ieder deelnemend team werd verkleed en 
uitbundig uitgedost op de foto gezet. Van de foto’s is een collage gemaakt en deze is tijdens 
de receptie overhandigd aan het bestuur. 
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Sinterklaas bij de mini’s 

 
Ook tijdens het jubileumjaar kwam de goedheiligman naar ’t Huiken tijdens een speciale 
training van de mini’s. De mini’s mochten voor deze editie uitgebreid verkleed komen en aan 
het eind van de training vormden de jongsten van EVV een heuse 40.  
 

 
 

Koe Kalf toernooi 

 
Het Koe-kalf toernooi werd dit jaar verrijkt met een ballonnenclown. 
 

Verloting 

 
De prijzenpot van de jaarlijkse verloting werd in het kader van het jubileum uitgebreid 
waardoor het in totaal 40 prijzen bevatte in plaats van 35. Om dit te realiseren werden er vijf 
extra prijzen ingekocht bij Broodjeshuis de Elburger. 
 

Jeugdactiviteit 

 
Waar normaal gesproken op de dag van het eindfeest een activiteit bedacht wordt door de 
activiteitencommissie voor de jeugd. Werd er dit jaar een serieus evenement neergezet, 
speciaal van en voor de jeugd van EVV. In de middag werd er een toernooi gespeeld door de 
B - en C – jeugd en ’s avonds door de A-jeugd. Daartussen was er een gezamenlijke barbecue. 
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Receptie 

 

Op 3 maart was het officiële moment daar: EVV bestaat officieel 40 jaar. Op de eerstvolgende 

zaterdag werd er een receptie georganiseerd voor leden, oud leden en voor iedereen die zich op 

welke wijze dan ook verbonden voelt met EVV. 

 

  
Op de receptie werd er gesproken door Joop Koetsier, Onno van Andel (regiovoorzitter 

NeVoBo), burgemeester Frans de Lange en voorzitter Bertus Wijnne. Uit de woorden van alle 

sprekers bleek dat het credo “Jong, dynamisch en sterk” nog steeds op EVV van toepassing is. 

Ter ere van de bijzondere gelegenheid werd er een nieuw spandoek aangeboden door 

Drogisterij Janssen.  Na de borrel werd er als afsluiter door Heren 1 een wedstrijd gespeeld die 

ook nog eens op overtuigende wijze werd gewonnen.  

 
Eindfeest 

 
In een bijzonder jaar, ook een bijzonder eindfeest met thema: Glitter Glamour Gala. Na het 
spelen van de laatste thuiswedstrijden van het seizoen kon er aangeschoven worden bij een 
drie-gangen diner dat voor de gelegenheid door de activiteitencommissie zelf bereid en 
uitgeserveerd werd. Na het diner, barste het feest los waarbij de speciaal gehuurde LED-vloer 
het podium bij uitstek was.  
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EVV DOET! 

 
Laten we iets teruggeven aan de samenleving en onze sponsoren. Dat was de gedachte achter 
EVV DOET!. In samenwerking met de sponsorcommissie werd geïnventariseerd voor welke 
sponsoren EVV iets terug kon doen. De reacties waren enthousiast, de acties spontaan en 
origineel.  Bloemen bezorgen, schoonmaken, folders bezorgen en ander promotiewerk. Leden 
die fysiek iets terug konden geven aan hen die EVV financieel ondersteunen. 
 
Naast de sponsoren werd er een stevige bijdrage geleverd aan de ouderen van onze 
samenleving. Twee groepen enthousiaste leden hadden zich aangemeld om de commissie te 
ondersteunen in verschillende activiteiten op verpleeghuis de Voord en woonzorgcentrum het 
Nieuwe Feithenhof. Op beide locaties werd er met bewoners gewandeld  en werd er een bingo 
verzorgd. Op de Voord werden producten van Drogisterij Janssen uitgedeeld, en op het 
Feithenhof werden de bewoners verwend met een high tea.  
 
De reacties van de actie gericht aan de coördinatoren vanuit EVV waren hartverwarmend: 
 
De Voord: “Wilde je nog even bedanken voor jullie inzet! Ik heb vorige week veel positieve 
geluiden gehoord van bewoners die heel erg genoten hebben van jullie aandacht en 
aanwezigheid. Ook de collega's waren lovend over de gezelligheid voor onze bewoners. Fijn 
dat jullie aan ons gedacht hebben!” 
 
Reactie van het Nieuwe Feithenhof met betrekking tot een eventueel vervolg op de actie: 
“Wat een leuk nieuws! Ik hou graag contact om zoiets weer te doen. De bewoners hebben het 
zeer gewaardeerd!”  
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Dankwoord 

 
Tot slot een woord van dank. Een volledig seizoen met festiviteiten is namelijk niet iets wat 
door één commissie gedaan kan worden. Daarvoor is vereniging brede samenwerking nodig. 
De jubileumcommissie wil dan ook alle commissies en vrijwilligers binnen EVV bedanken voor 
hun bijdrage aan dit prachtige seizoen.  
 
Ook een woord van dank voor onze sponsoren. Tijdens de EVV Doet! actie hebben we 
geprobeerd wat terug te geven, maar feit blijft dat wij zonder hun steun, niet dit jubileum 
hadden kunnen vieren. Dank aan de medewerkers van de Voord en het Nieuwe Feithenhof 
die ons met open armen ontvangen hebben en gemaakt hebben dat EVV wat terug heeft 
kunnen geven aan de samenleving waar ze deel van is. 
 
Dank aan iedereen die onderdeel is van 40 jaar EVV historie, en onderdeel zijn van de vele 
jaren die zullen volgen. 
 


