
 
 
 
 
 

JUBILEUMPROGRAMMA 90 JAAR JVC CUIJK 
 
JVC Cuijk viert september haar 90-jarig bestaan. Met een bont palet aan activiteiten, zowel 
voor de eigen leden als voor de gemeenschap van Cuijk. Ben jij er ook bij? 
 

MEER DAN VOETBAL 
3, 4 & 5 september 
 
JVC Cuijk is meer dan voetbal alleen. Het is óók: klaar staan voor elkaar als je elkaar nodig 
hebt, nieuwe vriendschappen opbouwen, samen leuke dingen doen. 
 
vrijdag 3 en zaterdag 4 september 
VOETBALKAMP 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 september wordt op het sportpark een voetbalkamp gehouden, 
voor alle jeugdleden van JVC Cuijk tot en met JO15. 
Op beide dagen wordt een gevarieerd programma aangeboden, met onder meer voetbal- én 
waterspellen. 
 
zondag 5 september 
CUIJKSE FIERLJEPKAMPIOENSCHAPPEN 
Op zondag 5 september organiseert een vriendengroep, bestaande uit (oud-)JVC’ers, de 
open Cuijkse Fierljepkampioenschappen. Zij vragen tijdens dit evenement bijzondere 
aandacht voor de spierziekte ALS, waar een van de leden van hun vriendengroep door is 
getroffen. Kameraadschap! 
 
 

DE KUUKSE KUP IS TERUG! 
11 september 
 
JVC Cuijk was jarenlang gastheer van de organisatie van de ‘Kuukse Kup’, het legendarische 
voetbaltoernooi voor bedrijven en vriendengroepen. 
Op zaterdag 11 september is de originele Kuukse Kup opnieuw inzet van een 
voetbaltoernooi. Nieuw is dat de wedstrijden worden gespeeld op een half speelveld (7-
tegen-7). 
Wil jij meedoen met jouw vriendengroep, familie, bedrijf of vereniging? Meld je aan! Aan het 
toernooi mogen teams uit het hele Land van Cuijk deelnemen. 
 

3x FEEST 
17, 18 & 19 september 
 
Bij een jubileum hoort feest. Driemaal zelfs! 



 
vrijdag 17 september 
FEEST VOOR CUIJKSE 16-PLUSSERS 
Op vrijdagavond 17 september gaat het los voor de Cuijkse 16-plussers. Je hoeft geen lid 
van JVC Cuijk te zijn om bij dit bijzondere feest aanwezig te mogen zijn. 
 
zaterdag 18 september 
JUBILEUMFEESTAVOND 
Op zaterdag 18 september zijn alle vrijwilligers en seniorleden van JVC Cuijk uitgenodigd 
voor de jubileumfeestavond. 
 
zondag 19 september  
MOLUKSE DAG 
Op zondag 19 september wordt een Molukse dag georganiseerd. Voetbalvereniging JVC 
Cuijk onderhoudt van oudsher een warme band met de Molukse gemeenschap van Cuijk. 
Veel Molukse mannen, vrouwen, jongens én meisjes hebben in de afgelopen tientallen jaren 
bij JVC Cuijk gevoetbald. De Molukse gemeenschap wil graag de goede band met JVC Cuijk 
onderstrepen door een eigen evenement te organiseren, met muziek, heerlijke hapjes én 
waardevolle ontmoetingen. 
Meer informatie volgt na de zomervakantie. 
 

HET JVC CUIJK JUBILEUMDINER 
1 oktober 
 
Een kookclub met een aantal (oud-)JVC’ers gaat, onder leiding van kok Peter de l’Ange 
(voorheen Carpe Diem, nu Schalkse Vlaming), op vrijdag 1 oktober een heerlijk diner koken 
voor maximaal 90 personen. Binnenkort worden meer details prijsgegeven. 
 

ONDERNEMERSAVOND 
nader te bepalen 
 
Nog niet gepland, maar al wél in de pen: in het najaar wordt een ondernemersavond 
georganiseerd. Datum, tijd én uitnodiging volgen nog. 
 

JUBILEUMSHIRT EN -BAL 
Nu te koop bij Marc Sport! 
 

Speciaal voor dit jubileum heeft JVC Cuijk, samen met een aantal sponsors (Kingspan, 
Hofmans at Home en Marc Sport), een uniek jubileumshirt laten maken. Ook is er een 
jubileumbal ontwikkeld. 
Zowel het jubileumshirt als de jubileumbal zijn, voor zeer aantrekkelijke prijzen, 
verkrijgbaar bij Marc Sport, Korte Molenstraat 16 in Cuijk. 
 

DUURZAAM OP WEG NAAR DE 100! 
Stichting Support het 90-jarige JVC Cuijk 
 
JVC Cuijk gaat dit jubileumjaar investeren in het verduurzamen van haar accommodatie.  



Zo worden onder meer LED-verlichting en extra isolatie aangebracht en een warmte-
terugwininstallatie en een zonneboiler geplaatst. 
Duurzaamheidsmaatregelen vragen om extra geld. Daarom is de Stichting support het 90 
jarige JVC Cuijk opgericht. De Belastingdienst heeft de stichting erkend als een 
steunstichting, met twee belangrijke voorwaarden: alleen in een jubileumjaar (voor JVC Cuijk 
is dat 2021) mag geld worden ingezameld én het geld moet worden besteed aan de 
verduurzaming van de accommodatie.  
Daar staan aantrekkelijke belastingvoordelen tegenover. Zo is de eenmalige schenking fiscaal 
aftrekbaar. Ingewikkeld is dat niet: de Belastingdienst heeft voldoende aan een bankafschrift 
met de betaling aan de steunstichting. 
JVC Cuijk gaat duurzaam op weg naar het eeuwfeest. Help jij ook mee? Elk bedrag is welkom. 
 

We hebben 90 jaar SAMEN 
successen gevierd en teleurstellingen gedeeld, 
gejuicht en gevloekt, 
geleerd en verleerd, 
lief en leed doorgemaakt, 
genoten en verdrongen, 
Cuijk op de kaart gezet, 
elkaar geholpen, 
maar bovenal zijn we er trots op samen JVC’ers te zijn (geweest) 
 


