
Notulen bijzondere algemene ledenvergadering van JVC Cuijk, 

gehouden op 13 mei 2019 te Cuijk 

Aanwezig namens het bestuur: T. v. Elk de Freese (vz), J. Arts (pm), S. Wellesen (secr), W. Janssen, M. 

Janssen, M Zonnenberg, H.v.d. Cruijsen, L. Ceelen 

Aanwezig: leden volgens presentielijst 

Afwezig mb: leden volgens absentielijst:  M. de Boer   

Notulist: L. Ceelen 

1. Openingswoord door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 en heet allen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agendapunt 3 en 4 worden opgeschort tot de volgende ledenvergadering. De agenda wordt 

met in achtneming van deze wijzigingen aangenomen. 

 

5. Financiële situatie vereniging en stichting 

Begin 2016 zijn noodverbanden gelegd.  Op dat moment was JVC  als vereniging technisch 

failliet. Hieraan is destijds geen ruchtbaarheid gegeven om te voorkomen dat het negatieve 

sentiment de ondergang van de club zou hebben betekend. Het ontstane gat in de begroting 

is gedicht door medewerking van de Rabobank. Daarnaast is er fors bezuinigd om de cijfers 

weer op orde te krijgen. In één jaar meer dan 100K.  

Beetje bij beetje is de zaak minder ongezond gemaakt. De begroting is rond na vele 

bezuinigingsronden. 

In 2016 en 2017 heeft JVC vanuit de KNVB licentievoorwaarden verplichtingen opgelegd 

gekregen die veel impact hebben gehad. Helaas hebben deze voorwaarden een wig gedreven 

tussen de stichting en de vereniging. Er werd met scheve gezichten gekeken. 

Bij de overname In 2017 door het nieuwe bestuur, bleek de stichting een zwaar negatief 

saldo te hebben. Dit lag vooral aan het hard teruglopen van sponsorinkomsten, terwijl de 

uitgaven vrijwel gelijk bleven. Het nieuw bestuur van de stichting is permanent onderbezet 

geweest. Op dit moment is dit bestuur  zelfs zo zwaar onderbezet dat we geen 

verwachtingen of eisen meer kunnen neerleggen bij de stichting. 

Voor de komende periode zullen de KNVB voorwaarden weer gewijzigd worden, maar nu ten 

goede voor JVC. Na een harde strijd die door de verenigingen is gevoerd tegen het beleid van 

de KNVB worden deze voorwaarden meer in lijn gebracht met de belangen van de 

amateurclubs.  Ook  JVC heeft zich hiervoor sterk gemaakt. 

Dit betekent veel minder financiële  risico’s voor de vereniging. 

In januari 2019 heeft de laatste hoofdsponsor afgehaakt, maar heeft nog wel getracht 

financiering te vinden voor het eerste elftal ten behoeve van het komend seizoen 2019-2020.  

In het in  april 2019 gepresenteerde plan bleek dat er nog een substantieel  bedrag van de 

vereniging werd verlangd waartegenover  geen dekking stond.  

Reden waarom de vereniging dit plan niet heeft kunnen accepteren.  



Mede door het afhaken van de hoofdsponsor  in januari 2019 en het niet doorgaan van het 

sponsorplan in april 2019 is er situatie ontstaan, die het noodzaakt aan de noodrem te 

trekken.  

Reden waarom deze ALV bijeengeroepen is. De penningmeester geeft toelichting op de 

situatie van de vereniging. De vereniging zal een tekort aan middelen hebben als niet wordt 

ingegrepen. Voor een bedrag  50K aan facilitaire kosten voor het eerste elftal, is geen dekking 

meer. 

Immers uit contributies, kantine opbrengsten, entreegelden en dergelijke is dit bedrag niet 

op te brengen. Een dergelijk gat dekken met geld van de andere leden en jeugdleden is in de 

visie van het bestuur onverantwoord. 

De begroting van de vereniging loopt hierdoor ernstig gevaar nu deze niet meer sluitend te 

krijgen is. 

Los van wat we mislopen aan inkomsten op diverse terreinen knabbelt ook de stichting aan 

de budgetten van de vereniging. 

De afgelopen jaren hebben er geen structurele afbetalingen van de stichting aan de 

vereniging meer plaatsgehad. Dit is niet langer acceptabel. 

Om de begroting sluitend te maken is verkoop van opstallen een mogelijkheid. Hier wordt 

door het bestuur zeker naar gekeken en de leden zullen als hier nieuws over bekend wordt 

op de hoogte worden gehouden. 

Als dit doorgang kan vinden zal dit een flinke kostenverlichting voor JVC betekenen, maar 

vergeet niet dat wat eenmaal verkocht is, niet eenvoudig meer terug te krijgen is. Ook voor 

het huidig seizoen is de begroting niet sluitend te krijgen.  

De penningmeester vraagt daarom ondersteuning van de leden. Immers de continuïteit van 

de vereniging mag niet in gevaar komen. Het huidig tekort van de vereniging bedraagt ca 

25K, voornamelijk ontstaan door niet ontvangen sponsorgelden en niet gedane afdrachten 

door de stichting. Hierdoor ontstaat vertragingen in de afwikkeling.  Daarvoor is ondermeer 

wederom het obligatie plan onder de aandacht gebracht.  

De vergadering wordt 3 scenario’s voorgehouden waar het de toekomst van JVC betreft. 

Scenario 1: Het voortzetten van de huidige constructie waar het het eerste elftal van JVC 

betreft, echter met dien verstande dat de financiering daarvan geheel buiten de vereniging 

zal komen te liggen, inclusief de facilitaire kosten. 

Scenario 2: JVC 1 wordt een elftal zoals alle andere elftallen binnen de vereniging d.w.z. 

zonder uitzonderingspositie en zonder  vergoedingen. Ieder team bij JVC is dan gelijk 

gefaciliteerd. 

Scenario 3: We nemen afscheid van JVC  zondag 1 en gaan de gecertificeerde jeugdopleiding    

en zaterdag 1 benadrukken en uitbouwen. 

 

Om de vergadering gelegenheid te geven om hierover van gedachten te wisselen wordt de  

vergadering  geschorst om 21:08 uur 



De voorzitter heropent de vergadering om 21:27 

 

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om hun mening te geven over de scenario’s. 

De vraag is welk van de scenario’s de meeste kans van slagen heeft. Daarvoor wordt 

gevraagd aan de vergadering  voor welke scenario’s men zich wil inzetten. 

Scenario 1 Daarvoor blijkt geen voorkeur te zijn. 

Scenario 2 Hiervoor meldt zich Hans Toussaint die de mogelijkheden daarvoor wil 

onderzoeken.  

Scenario 3 Voor dit scenario is de meeste steun. 

 Nogmaals wordt benadrukt, dat hier geen besluiten zijn genomen, maar wel mag 

geconstateerd worden, dat  bij een uitblijven van initiatieven richting scenario 1 en 2, er geen 

andere richting dan scenario 3 meer overblijft. 

De deadline voor het indienen van plannen met betrekking tot scenario 1 en 2 is a.s. 

maandag 20 mei. 

De penningmeester brengt de liquiditeitsproblematiek van de vereniging nogmaals ter 

sprake.  Met name de mogelijkheid om het obligatie plan weer nieuw leven in te blazen is 

van groot belang.  

Wederom wordt de vergadering voorgehouden, dat daarvoor handen voeten nodig zijn om 

dit plan te verwezenlijken. Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering, geeft de 

penningmeester een toelichting op het uitblijven van de betaling op de grote clubactie. 

 Het niet uitbetalen van de grote clubactie voor de kinderen is geen wanbeleid, maar een 

prioriteitskwestie. Dat dit geen schoonheidsprijs verdient is duidelijk, het was geen 

makkelijke keuze. De vereniging zal het graag goedmaken met de kinderen zodra er saldo is. 

De participatiebijdrage, of wel de vrijwilligersuren vergoeding van EUR 50,- wil de vereniging 

voortaan aan het begin in het seizoen innen. Het achteraf innen veroorzaakt een te groot 

aantal wanbetalers en dat is niet eerlijk is tegenover de leden die wel hun steentje bijdragen. 

De vergadering geeft wel  aan dat de vrijwilligerstaken duidelijker aangeboden moeten 

worden. Het bestuur zal dit oppakken en de nodige aandacht geven. 

Het voorstel wordt in stemming gebracht. De meerderheid van de vergadering is voor, 

waarmee  het voorstel werd aangenomen. 

6. Rondvraag 

Daar er tijdens de vergadering alle ruimte is geboden voor vragen en opmerkingen, wordt dit 

agendapunt overgeslagen. Wel wordt het advies van de heer Van Maanen opgevolgd  en er 

wordt er per direct een nieuwe ALV uitgeschreven  wel op 27 mei 2019. Met instemming van  

de aanwezige leden wordt de oproep en de agenda voor deze vergadering niet 14 dagen 

maar 13 dagen voor 27 mei gedaan. 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:24 uur. 


