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Vandaag legt  Marco Janssen helaas zijn bestuursfunctie neer. Dat heeft hij 

overigens vorig jaar aangekondigd. Marco zal overigens het bestuur blijven 

ondersteunen, zijn niet aflatende inzet  kunnen we niet missen.  

Afgelopen seizoen was hij vele uren per week bezig met zijn rol als TC lid, Hij zocht 

naar JVC leden die hem daarbij willen ondersteunen, had vele contacten met 

trainers.  

Door zijn vele contacten met ouders in zijn beroep als schoolleider werkte hij ook 

stimulerend naar de vrijwilligers commissie, die dit jaar steeds beter ging 

functioneren.  

Intensief overleg over indelingen, gesprekken met leiders en trainers, overleg met 

andere verenigingen zoals Achilles, Siol en VCA, plannen van activiteiten met de 

activiteiten commissie, onderhandelingen met trainers, opstellen van contracten, 

achter de schermen maar ook op de voorgrond, Marco was er overal bij.   

Ook in de gesprekken met de trainers en staf van het nieuwe JVC 1 dat nu een 

succes gaat worden mag de rol van Marco niet onderbelicht blijven. 

Bij zijn afscheid als bestuurslid kijken we ook terug naar zijn verleden. 

Als 13 jarige kwam hij van Siol naar JVC, vormde zich via alle jeugdselectieteams tot 

een dynamische middenvelder en sterkhouder van de teams waarin hij speelde. 

Vele kampioenschappen volgden dan ook van C1-B1-A1, tot en met JVC 1. En toen 

daar het moment kwam om weer lager te gaan spelen, volgde nog meer titels bij JVC 

2 , 4 en 5. Nu excelleert hij bij de zaterdag veteranen. 

Maar vanaf het moment dat hij bij de senioren speelde, pakte hij al een rol op als 

jeugdtrainer en leider. Ook daarbij had hij veel succes. Na zijn periode bij  JVC 1, 

nam hij zitting in de TC. 

Kritisch als hij altijd gebleven is, nam hij deel aan de commissie JVC Cuijk Toekomst 

bestendig. Hij geloofde niet alleen aan de doelstelling, maar gaf in woord en daad 

ook inhoud aan die visie. 



Daarbij zocht hij actief naar goede mensen. Kortom, Marco heeft zich met ziel en 

zaligheid ingezet voor de jeugd en de senioren van JVC Cuijk. 

Reden voor het bestuur om de vereniging te vragen Marco te benoemen tot lid van 

verdienste van JVC Cuijk. 


