
Notulen Algemene Ledenvergadering JVC Cuijk  2 november 2021 
 
Aanwezig namens bestuur: T. van Elk de Freese (vz), J. Arts (pm), S. Wellesen (secr), R. 
Vredeveld, M. de Boer 
Afwezig met bericht: H. van de Cruijsen 
Verder aanwezig: leden volgens presentielijst. 
 
1. Openingswoord door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet iedereen welkom.  
In aansluiting op zijn openingswoord tijdens de ALV van 5 juli 2021 wil hij nog memoreren, 
dat hij als bestuurder van onze vereniging apetrots is, evenals zijn medebestuurders.  
Dat is natuurlijk een prachtig begin van een openingswoord, maar het is meer dan waar. 
Immers, er is inmiddels het grootste deel van de jubileumactiviteiten van het negentig jarig 
bestaan achter de rug, en daar ligt de trots op de vereniging. 
Alle activiteiten zijn namelijk stuk voor stuk uitgedacht en uitgevoerd door onze leden, zelf 
vrijwilligers, op een zodanige wijze dat menig bestuur daar de vingers aan af zou kunnen 
likken. Het bestuur heeft slechts zijdelings geassisteerd. 
De voorzitter staat even stil bij het jeugdkampement op onze accommodatie, het firljepgala, 
de Kuukse Kup, het jeugdfeest, de Molukse middag, de vrijwilligers BBQ en het diner. 
Kortom het was geweldig. 
Niet alleen de bestuurders en met name de penningmeester kan tevreden terugzien op deze 
geslaagde festiviteiten. 
De voorzitter denkt dat het niet vaak voorkomt dat jubileumfestiviteiten geld opleveren voor 
de vereniging, meestal kost het geld. 
De voorzitter heeft de mensen en de groepen die zich voor deze evenementen sterk hebben 
gemaakt, allen via de leiders van deze festiviteiten bedankt voor hun inzet, en dat was wel 
het minste wat het bestuur heeft kunnen doen.  
 
De voorzitter geeft namens het bestuur aan, dat hiermee zondermeer het bewijs wettig en 
overtuigend is geleverd, dat onze vereniging leeft tot in de diepste poriën en dat doet alleen 
maar goed.  
De regelmatige oproep van het bestuur om vrijwilligersactiviteiten heeft dan ook geen 
windeieren gelegd, integendeel zelfs, de band tussen de leden is er alleen maar door 
versterkt, en dat belooft wat voor de toekomst. 
Onze penningmeester en de overige leden van het bestuur hebben ook niet stil gezeten.  
Zo hebben zij een mogelijkheid om onze financiële positie te versterken verder uitgewerkt.  
Helaas is ons verzoek aan de gemeente Cuijk om te komen tot een volledige sanering niet 
ingewilligd, echter is ons wel de steun toegezegd door de gemeente Cuijk om samen met de 
gemeente en onze huisbankier te zoeken naar een finale oplossing, en daar wordt op dit 
moment hard aan gewerkt. 
De aanpassingen van de statuten, die tijdens de laatste vergadering ter goedkeuring 
voorgelegd zijn, hebben geleid tot vastlegging daarvan via de notaris.  
 
En natuurlijk niet in de laatste plaats is het nieuwe voetbalseizoen weer van start gegaan, 
waarbij alle elftallen zich weer kunnen gaan meten met de elftallen van andere 
voetbalverenigingen, eindelijk na anderhalf jaar wachttijd door Corona.  



De resultaten van de diverse teams beloven ons in ieder geval dat het een goed seizoen lijkt 
te gaan worden, en daar doen wij het tenslotte voor. 
 
De voorzitter staat tevens stil bij hen allen, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, o.a. 
Paul van Maanen en Arno Branje. Er wordt door de aanwezigen een minuut stilte in acht 
genomen. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 5 juli 2021 
Bart Theunissen vraagt zich af of punt 6 openbaar gemaakt kan worden. Voorzitter en 
penningmeester geven aan dat dit kan.  
De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mail  ontvangen van Dirk Jonker, die voor een deel tijdens de behandeling van de financiën 
wordt behandeld en de rest bij de rondvraag. 
 
5. Jaarverslag seizoen 2020-2021 
- Naar aanleiding van Vrouwenvoetbal op blz. 6:  
Lieke Weijers vraagt zich af of het zaterdag damesteam niet samengevoegd kan worden met 
zondag damesteam. Hier is niet echt aan gedacht en het bestuur doet een appèl op Lieke om 
te kijken of hier iets aan te doen is 
- Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 
6. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 
Zie bijlage 1. 
 
7. Verslag van de kascontrolecommissie 
Kascontrolecommissie bestaande uit: Jos Jochems, Jeroen Dirks en Marjon Toonen zijn  
samen met penningmeester Jacques Arts en Arno Willems van de financiële commissie op 
26-10-2021 bij elkaar geweest.  Jeroen Dirks is aftredend.  
Boeken en bescheiden over het seizoen 2020-2021 zijn op basis van gesprek met 
penningmeester voor akkoord bevonden. De kascontrolecommissie stelt de vergadering 
voor om het bestuur decharge te verlenen voor het seizoen 2020-2021. Het voorstel hiertoe 
wordt bij acclamatie door de vergadering aangenomen. 
 
8. Vaststelling van de begroting 
Zie bijlage 2.  
Begroting seizoen 2021-2022 wordt vastgesteld. 
 
9. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Ivo Muyris is kandidaat voor de kascommissie en wordt hierbij verkozen tot nieuw lid.  
 
10. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en herkiesbaar: Maurits de Boer en wordt herkozen tot bestuurslid. 



 
 
11. Steunstichting i.h.k.v. het 90-jarig jubileum van JVC Cuijk met als doelstelling: 
verduurzaming accommodatie 
Er wordt aandacht gevraagd voor de steunstichting. Om dit jaar nog gebruik te kunnen 
maken van belastingvoordeel resteert er nog 2 maanden om een eenmalige schenking te  
doen. Dit zal ook op de website worden gecommuniceerd.  
De duurzaamheidmaatregelen moeten uiterlijk 31-12-2022 gerealiseerd zijn. 
 
12. Pauze en gelegenheid tot indienen schriftelijke vragen rondvraag 
 
13. Schriftelijke rondvraag 
- Hoe staat het met JVC Juist Nu: Dit is een initiatief buiten de vereniging om. Dit seizoen zijn 
er 41 betalingen binnen gekomen.  
- Hoe staat het met voortgang en resultaat sponsoring: Er zijn weer sponsors bijgekomen. 
Iedereen haalt op zijn/haar eigen manier sponsors binnen. Elke benadering is goed, waar het 
om gaat is het resultaat. Het zou goed zijn om het resultaat prominenter op de website te 
plaatsen. 
- Hoe staat het met de kantine: er is een stimulans nodig om mensen in de kantine te krijgen. 
Zijn er ideeën om mensen in de kantine te krijgen? Kantine opbrengsten: hoe doen we dat? 
Mag de muur van de kantine beschilderd worden? Hier komt bestuur nog op terug. 
- Hoe staat het met XXS: Kan XXS ook voor kantine opbrengsten zorgen? Men vindt dat XXS 
behoorlijk nalatig is. Verlichting blijft regelmatig aanstaan. Met XXS zijn onlangs gesprekken 
gevoerd en nieuw contract getekend. We moeten blijven constateren en zo snel mogelijk bij 
Jacques Arts melden, zodat de problemen opgelost kunnen worden.  
- Hoe zien we de toekomst van JVC Cuijk? Terugloop van  seniorleden, nog maar één 
zondagteam en 2 zaterdagteams. Onder 19, 18 en 17 gaat het ook hard achteruit.  
We hebben 6 seniorenteams en onder 12 hebben we 4 elftallen. Oproep aan allen is om 
vooral sport te beoefenen, liefst voetbalsport. 
 
14. Huldigingen 
Door de corona maatregelen zijn er dit jaar nauwelijks wedstrijden gespeeld, daardoor zijn 
er dit jaar geen huldigingen voor Sportploeg, Sportman, Sportvrouw en Talent van het jaar. 
Op de vrijwilligersavond is Roy Koenen al benoemd tot allrounder van het seizoen 2020-
2021. 
 
15. Sluiting 
Marco Jansen geeft nog mee: niet vergeten dat er ook dingen goed gaan. Met deze wijze 
woorden sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering  en bedankt iedereen voor hun 
inbreng.  
 
 
Notuliste: Nella Ririmasse-Otler. 


