Notulen Algemene Ledenvergadering JVC Cuijk 5 juli 2021
•
•
•

Aanwezig namens bestuur: T. van Elk de Freese (vz), J. Arts (pm), S. Wellesen (secr),
R. Vredeveld
Afwezig met bericht: H. van de Cruijsen, M. de Boer
Verder aanwezig: leden volgens presentielijst.

1. Openingswoord door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. Hij blikt terug op een
voor de vereniging bewogen periode en waar nog geen einde is gekomen.
Covid 19 heeft onze vereniging de nodige parten gespeeld, vooral op sportief gebied. Veel te lang
hebben er weinig tot geen sportieve activiteiten kunnen ontwikkelen en heeft de vereniging zich
alleen bezig gehouden met overleven in moeilijke tijden.
De voorzitter geeft in een notendop de positie weer waarin de vereniging op dit moment verkeert.
Dankzij staatssteun en steun van alle sponsoren en vrijwilligers heeft de vereniging het hoofd boven
water kunnen houden, het is echter zeker niet voor herhaling vatbaar.
Met zijn allen zijn wij druk doende geweest om er voor te zorgen, dat daar waar ruimte geboden
werd om weer wat activiteiten te ontwikkelen op sportief gebied, dit ook daadwerkelijk werd
ingevuld. Denk daarbij een de trainingen, de toernooien en alle andere activiteiten die binnen de
mogelijkheden die er op dat moment waren ook werden opgepakt en benut.
Daarvoor is de vereniging veel dank verschuldigd aan al de medewerkers die zich daarvoor ten volle
hebben ingezet.
Onze penningmeester en de overige leden van het bestuur hebben ook niet stil gezeten, integendeel
zelfs. Zo heeft het bestuur een mogelijkheid om de financiële positie van de vereniging te versterken
verder uitgewerkt en is doende om met behulp en met toestemming van ondermeer de gemeente
Cuijk daaraan handen en voeten te geven. De penningmeester zal in deze vergadering de leden nader
informeren.
Ook heeft het bestuur zich bezig gehouden met het herschikken en verbeteren van de statuten,
zodat deze weer up-to-date zijn met het oog op de komende wetswijzigingen die daarop van invloed
zijn. Ook die aanpassingen worden tijdens deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Kortom, ondanks de lockdown en de Corona perikelen heeft het bestuur alles gedaan om onze
vereniging weer startklaar te maken voor de toekomst.
Wij vieren dit jaar het 90-jarig bestaan en wij mogen constateren dat de negentigjarige springlevend
is en als alles op een goede manier wordt afgewerkt, weer helemaal klaar is voor de volgende
negentig jaren.
De voorzitter eindigt met de hoop uit te spreken dat wij het komend voetbalseizoen weer met volle
inzet onze sport kunnen gaan beoefenen zonder belemmeringen door welke virus of welke
pandemie ook. En wenst allen namens het bestuur een vruchtbare vergadering toe. ‘
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 28 september 2020
Dirk Jonker geeft aan dat zijn inbreng (punt 4) op die vergadering niet tot veranderingen heeft geleid.
XXS heeft baldadige kinderen nog steeds niet onder controle, er wordt nog steeds niet zorgvuldig
met het meubilair omgegaan, en laat nog steeds de deuren open staan terwijl airco aan staat. Ook
wordt de deur van de opslag van kleding en materiaal regelmatig niet afgesloten. En er worden nog
steeds ballen naast het veld gevonden na trainingen en wedstrijden.

Jacques zal dit nogmaals bij de leiding van XXS melden en bespreken. Voor wat betreft de ballen, ligt
de verantwoordelijkheid bij de leiding van de diverse elftallen. Het bestuur vraagt om deze signalen
te blijven geven.
De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
5. Statuten wijziging
De concept statuten worden per blad doorgenomen. De voorzitter informeert de vergadering over
de wijzigingen in de statuten. Het wordt in stemming gebracht en de ALV stemt in met algemene
stemmen in met de wijzigingen, zodat er naar de notaris gegaan kan worden om het vast te leggen.
6. Herfinanciering langlopende verplichtingen bij Rabobank en Gemeente Cuijk
De penningmeester informeert de vergadering over de herfinanciering van de verplichtingen bij o.a.
de Rabobank en Gemeente Cuijk. Om het bestaan van de vereniging te kunnen garanderen, is het
bestuur een traject gestart om de leningen bij de Rabobank en de gemeente te laten herfinancieren
via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Dit is een onafhankelijke stichting die actief is in heel
Nederland. Het belangrijkste doel is het stimuleren van het bezit van kwalitatief goede
accommodaties voor sportorganisaties. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken.
Het gaat met name om herfinanciering van de leningen bij de Rabobank (€246.668,00 rente 7,072 %
en bij de Gemeente Cuijk (€22.500,00 rente 4,6 %).
Dus waarom herfinanciering:
- lagere rente
- jaarlijkse aflossingen lager, maar meer jaren
- financieringslast in begrotingen wordt lager
- liquiditeit verbetert.
Gevraagd werd lening met garantstelling voor € 275000,= voor 15 jaar.
Advies SWS aan gemeente € 300.000,= en 25 jaar. Rentepercentage wordt 1,5% a 2%.
€ 300.000,= geeft ook mogelijkheid tot wegwerken betalingsachterstand bij de gemeente.
Het proces is als volgt i.v.m. garantstelling door gemeente Cuijk. SWS heeft een onderzoeksrapport
gestuurd naar de gemeente. Omdat er nu een fusie gaande is, zal de gemeente Cuijk dit met de
andere gemeentes, die samen de gemeente Land van Cuijk gaan vormen, moeten kortsluiten. Na de
goedkeuring van deze gemeentes gaat het terug naar de Raad van de gemeente Cuijk. Wij hopen dat
dit in september zal zijn.
Het ALV gaat unaniem akkoord met de verdere uitwerking van deze herfinanciering.
7. Steunstichting i.h.k.v. het 90-jarig jubileum van JVC Cuijk met als doelstelling verduurzaming
accommodatie
Waarom een nieuwe stichting? Omdat er door de donoren gebruik gemaakt kan worden van fiscale
voordelen bij schenkingen in 2021.
Het doel is duurzaamheid waarbij gedacht wordt aan energiebesparende maatregelen.
Het ENGIE begeleidt onze vereniging ten aanzien van de te nemen maatregelen.
De realisatie zal vóór 1-1-2023 moeten plaatsvinden.
Op de website is meer informatie te vinden:
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-steunstichting/
8. Wat verder ter tafel komt
Sjaak geeft een korte opsomming van de activiteiten in het kader van 90-jarige jubileum.
Het Jubileumprogramma ziet er als volgt uit:
Vrijdag en zaterdag, 3 en 4 september: VOETBALKAMP voor alle jeugdleden van JVC Cuijk t/m JO15.
Zondag, 5 september: CUIJKSE FIERLJEPKAMPIOENSCHAPPEN.

Zaterdag, 11 september: DE KUUKSE KUP
Vrijdag, 17 september: FEEST VOOR CUIJKSE 16-PLUSSERS
Zaterdag, 18 september: JUBILEUMFEESTAVOND
Zondag, 19 september: MOLUKSE DAG
Vrijdag, 1 oktober: HET JVC CUIJK JUBILEUMDINER
ONDERNEMERSAVOND: nader te bepalen
JUBILEUMSHIRT EN –BAL: Nu te koop bij Marc Sport
DUURZAAM OP WEG NAAR DE 100! Stichting Support het 90-jarige JVC Cuijk
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:
https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2021/06/website-socials-jubileum-JVC-Cuijk27682.pdf
9. Schriftelijke rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun inbreng.
Notuliste: Nella Ririmasse-Otler.

