
Notulen bijzondere algemene ledenvergadering van JVC Cuijk, 

gehouden op 27 mei 2019 te Cuijk 

 

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

Zonnenberg, H.v.d. Cruijsen, M. de Boer. 

Aanwezig: leden volgens presentielijst 

Afwezig mb: leden volgens absentielijst:  L. Ceelen, J. Hermens, P. van Maanen. 

 

1. Openingswoord door voorzitter Ton van Elk de Freeze.  

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

2. Vaststellen agenda: behandeling van scenario’s en definitieve keuze, obligatieplan, 

mededeling bestuur, rondvraag. 

 

3. De drie scenario’s 

In de bijzondere algemene ledenvergadering van 13 mei j.l. zijn aan de vergadering drie 

scenario’s voorgehouden waar het de toekomst van JVC Cuijk 1 betreft. 

Scenario 1: Het voortzetten van de huidige constructie betreffende het eerste zondag elftal 

van JVC Cuijk, echter met dien verstande dat de financiering hiervan inclusief de facilitaire 

kosten geheel buiten de vereniging zal komen te liggen (d.w.z. via externe sponsoren). 

Scenario 2: JVC Cuijk zondag 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. Facilitaire kosten (o.a. spelersbus) dienen opgebracht te worden door 

externe sponsoren. 

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

jeugdopleiding en JVC Cuijk zaterdag 1 benadrukken en uitbouwen. 

Voorzitter: Na een uitgebreide gelegenheid tot het vormen van een mening kwam de 

Algemene Bijzondere Ledenvergadering 13 mei tot een voorkeur voor scenario 3. Dit betrof 

nog geen besluit. Hans Toussaint (begeleider zaterdag 1 en zondag 1) meldde zich bereid de 

mogelijkheden voor scenario 2 alsnog te onderzoeken. Aan hem nu het woord. 

Allereerst wil Hans Toussaint Dennis Schouten en Alexander Lejic (afgelopen zondag niet 

aanwezig) bedanken voor hun inspanningen voor respectievelijk JVC Cuijk zaterdag 1 en JVC 

Cuijk zondag 1 in het afgelopen seizoen. Ook Jassin Arab en Yorrit Kanters zullen nog worden 

bedankt. 

Hans Toussaint benadrukt het belang van een hoog geklasseerd JVC Cuijk zondag 1 team als 

motivatie voor de jeugd in een straal van 30 km rond Cuijk om bij JVC Cuijk opgeleid te 

worden.  Als JVC Cuijk zondag 1 wegvalt is er reden tot grote bezorgdheid voor de 

aantrekkelijkheid van de jeugdopleiding. Bovendien geldt dat, mocht JVC Cuijk zondag 1 over 

enige tijd weer in de zondagcompetitie willen terugkeren, het zal moeten starten in de 5e 

klasse. Om dit alles te vermijden heeft Hans Toussaint via Edwin Smit contact gezocht met 



oud voorzitter Paul van Maanen om alsnog via mogelijke sponsors om aan de benodigde 

E.35.000 te komen. Inmiddels zijn echter veel spelers al naar andere verenigingen vertrokken 

en zijn noch het benodigde bedrag noch het benodigde aantal van 22 spelers haalbaar 

gebleken. Verder heeft Hans contact gezocht met Vitesse Arnhem en N.E.C. Nijmegen om te 

onderzoeken of deze clubs bij JVC Cuijk spelers willen onderbrengen, maar dit heeft niet tot 

een reactie geleid. Hans Toussaint ziet een overstap van  het huidige JVC Cuijk zaterdag 1 (nu 

3e klasse) naar zondag 1 (hoogstwaarschijnlijk hoofdklasse) als enige mogelijkheid om een 

zondag team op de been te brengen. Hij eindigt met een open vraag aan de leden: Waar 

liggen de ambities van de vereniging? 

Nu ontstaat een soms emotionele en breed uitwaaierende discussie, waarin vele zienswijzen 

naar voren worden gebracht (Genoeg gedaan aan sponsoring? Te “poenig” imago? Waarom 

te weinig vrijwilligers? Obligatieplan? Overstap van zaterdag 1 naar zondag 1?). De emotie is 

zeer begrijpelijk, aangezien aan JVC Cuijk zondag 1 jarenlang mede door verbetering van de 

jeugdopleiding met zorg is gebouwd, waardoor dit een regionaal vlaggenschip geworden is. 

De teloorgang hiervan gaat velen zeer ter harte en is hierdoor niet makkelijk te verwerken. 

Hoewel niet iedereen zich herkent in de hartstocht van sommige uitlatingen, krijgt iedereen 

de ruimte om zijn of haar mening te geven.  

Uiteindelijk wint de overtuiging veld dat een overheveling van JVC Cuijk zaterdag 1 naar 

zondag 1 niet mogelijk is, omdat bij dit team deze wens niet leeft en omdat dit team 

hoogstwaarschijnlijk ook niet mogelijkheid heeft een serieuze rol te spelen in de hoofdklasse 

of de derde divisie. Een nieuw gekwalificeerd zondag team op de been brengen via externe 

sponsoren lijkt evenmin haalbaar gezien alle in het verleden verrichte inspanningen. JVC 

Cuijk bevindt zich overigens in een vaarwater waarin meer clubs zich bevinden of zullen gaan 

bevinden. 

Tenslotte brengt de voorzitter de drie scenario’s in stemming. 

Scenario 1: geen stemmen voor. 
Scenario 2: 1 stem voor. 
Scenario 3: een overgrote meerderheid voor.  
 

4. Obligatieplan: 

Penningmeester Jacques Arts benadrukt het volgende: 

 Het de bedoeling van het bestuur is om via het obligatieplan de huidige tekorten (E. 

25.000) van de vereniging in te lopen. De vereniging mag niet in de problemen 

komen door schuldeisers. 

 De begroting van volgend jaar wordt sluitend gemaakt. 

 Beleggers in het obligatieplan krijgen hun geld op termijn terug. Dit is met een 

obligatieplan in het verleden ook naar behoren gebeurd. 

 

5. Mededeling bestuur. 

Op sportief vlak is meldt bestuurslid voetbalzaken Marco Janssen de volgende positieve 

berichten: 

 Jongens 10-1 staan bovenaan. 

 Jongens 11-1 zijn kampioen. 

 Meisjes 17-1 worden vrijwel zeker kampioen. 

 Jongens 19-1 gaan de nacompetitie in met als doel te promoveren naar de derde 

divisie. 



 

6. Rondvraag: 

Frank Dictus: Kan de uitnodiging voor een Algemene Leden Vergadering digitaal naar alle 

leden persoonlijk worden verstuurd en niet alleen via de website worden gepubliceerd? 

Antwoord bestuur: een terechte vraag. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. 

 

7. Sluiting:  

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering met hulde aan de kantinevrijwilligers die een 

flinke resultaatverbetering mogelijk maakten, aan Annemie die vanwege een betrekking 

afscheid heeft genomen en aan Hans Toussaint vanwege zijn bemoeienissen met zaterdag 1 

en zondag 1 en in het bijzonder zijn inspanningen ter behoud van JVC Cuijk zondag 1. 

 

Notulist: Maurits de Boer 

 


