
Nieuwjaarsrede 

 

Allereerst wil ik u allen namens het bestuur van JVC Cuijk 

een voorspoedig en vooral gezond 2022 toewensen. 

 

Helaas kan ik geen bijzondere woorden van welkom richten 

tot onze jubilarissen. Gewoonlijk is de nieuwjaarsreceptie 

een mooi moment om hen eer te bewijzen. 

Coronamaatregelen verhinderen ons echter om een fysieke 

receptie te houden. Het lijkt ons te onpersoonlijk en zelfs 

bijna beledigend om een receptie digitaal af te handelen, 

zeker in het licht van de verdienste van al deze jubilarissen. 

Wij zullen daarom alle jubilarissen in de loop van de week 

persoonlijk benaderen. 

 

Het is gebruikelijk om in de nieuwjaarsrede kort terug te 

blikken op het afgelopen jaar. Samen met u wil ik ook 

vooruit kijken naar wat er het komende jaar voor ons is 

weggelegd en wat op ons af komt. 

 

Ernstig belemmerend voor het spelen van wedstrijden 

waren de coronamaatregelen, waarmee wij het afgelopen 

jaar geconfronteerd waren en waarmee we waarschijnlijk 

ook het komende jaar te maken zullen hebben. Lichtpunten 

in deze donkere tijden zijn de resultaten die werden 

behaald in de periode dat er nog wel gevoetbald mocht 



worden. Zonder andere elftallen te kort te doen, wil ik 

graag memoreren, dat ons eerste zaterdagteam zonder 

puntverlies de sterren van de hemel heeft gespeeld en in de 

stand van de 3e klasse A één punt achter de leider staat 

met twee wedstrijden minder gespeeld. Dit biedt veel 

perspectief. 

  

Verder mogen natuurlijk niet de schitterende evenementen 

onvermeld blijven die ter gelegenheid van ons 90-jarig 

bestaan werden georganiseerd. In eerdere uitingen van 

mijn kant heb ik hier al uitvoerig bij stil gestaan.  

Nogmaals, dit waren allemaal evenementen die zijn 

georganiseerd door de leden zelf, een staaltje van 

verenigingssolidariteit waar je stil van wordt.   

 

Beste mensen, 2021 is ook in andere opzichten een 

bewogen jaar geweest. Wij hebben ook dit afgelopen jaar 

weer van verschillende mensen afscheid moeten nemen. En 

er zijn ons hoog gewaardeerde oudleden, leden en 

vrijwilligers komen te ontvallen. Hopelijk blijft ons dit 

komende jaar zoveel mogelijk bespaard. 

 

2022 zal een cruciaal jaar worden in ons bestaan. Wij 

staan op het punt om onze financiële positie te 

herstructureren, waardoor wij als vereniging weer in rustig 

vaarwater gaan komen. Een stap waar wij lang op hebben 



moeten wachten. We zijn er nog niet maar de voortekenen 

zijn gunstig. 

     

Wij willen u allen hartelijk danken voor al het werk dat u 

gezamenlijk het afgelopen jaar hebt verricht. Wij hopen 

verder, dat wij het komende jaar weer op uw aller steun 

mogen rekenen. 

 

Graag wil ik eindigen met de constatering, dat het met de 

saamhorigheid binnen onze vereniging wel goed zit. 

Daarmee is iedere twijfel over de voortbestaan van onze 

vereniging weggenomen. 

 

Dit zijn goede vooruitzichten voor het komende jaar, 

waarvan wij hopen dat het ook sportief een mooi jaar 

wordt. Wij allen willen immers lekker voetballen of naar 

een echte wedstrijd kijken. 

 

Het ga u allen goed het komende jaar. 

 

Namens het bestuur van JVC Cuijk 

Ton van Elk de Freese 
 

   
 


