Notulen Algemene Ledenvergadering JVC Cuijk 28 september 2020.




Aanwezig namens bestuur: T. van Elk de Freese (vz), J. Arts (pm), S. Wellesen (secr), M.
Janssen, M. de Boer (notulist).
Afwezig mb: H. Van de Cruijsen, W. Janssen.
Verder aanwezig: leden volgens presentielijst.

1. Openingswoord door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 20:04 en heet allen welkom.
De laatste coronamaatregelen stemmen niet vrolijk.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt zoals deze voorligt vastgesteld.
3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 28 oktober 2019.
De notulen van 28 oktober 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Dirk Jonker heeft enkele stukken ingestuurd:
 XXS gaat niet zorgvuldig met het meubilair om, laat de airco met de deuren open aan, laat
kinderen spelen met JVC ballen.
 In drie maanden zijn er dertig ballen naast het veld gevonden. Drie maanden later veertig.
Weer drie maanden weer veertig.
 Na trainingen blijven vaak lichten aan en kranen open. Kleedlokalen worden niet schoon
achtergelaten.
5. Jaarverslag seizoen 2019-2020.
 Vanuit de vergadering worden er vragen gesteld te aanzien van het onderdeel over JVC Cuijk
Juist NU! Hierin zijn bestemmingsdoelen gemeld waarover de leden zich nog niet hebben
kunnen uitspreken. De voorzitter erkent dat dit onderdeel prematuur is, maar prijst de inzet
en bijdrage van de leden van JVC Cuijk Juist NU! Het definitieve jaarverslag zal worden
aangepast.
 Het is aan de maatschappelijke taak van JVC Cuijk om de jeugd aan het sporten te krijgen.
 Door corona heeft de kantine veel minder inkomsten.
Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.
6. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.
De penningmeester verklaart de financiële positie van de vereniging.
 Door de daling van de inkomsten uit sponsoring en kantine viel het totaal aan inkomsten
lager uit dan begroot. Door de daling van de kosten van personeel, wedstrijden en kantine is
er in totaal minder uitgegeven dan begroot.
 Het verlies is deels geen extra probleem nu aflossingen uitgesteld werden als gevolg van de
coronacrisis. Ook zijn (meer dan eerder gepland) betalingen (Belastingdienst)
doorgeschoven, naar dit seizoen. De liquiditeitspositie blijft echter nog altijd matig.
 Rente en aflossing drukken zwaar op begroting en exploitatie. Hopelijk kan de rentelast iets
verlaagd worden. En er valt veel te winnen met daling van energiekosten.
Ook de komende begroting is niet sluitend. De vereniging zal zelf oplossingen moeten zoeken.
Mogelijk kunnen Bank en/of Gemeente en/of Bedrijfsleven helpen. Van de vereniging c.q. de leden
mag echter ook extra inzet worden verwacht. Daartoe zullen acties worden gestart.

7. Verslag van de kascommissie.
De vergadering verleent op voorstel van de kascommissie unaniem decharge aan het bestuur.
8. Vaststelling van de begroting.
De begroting voor 2021-2022 wordt unaniem vastgesteld.
9. Verkiezing nieuw lid kascommissie.
Theo Heiltjes is aftredend, Jos Jochems treedt aan. De vergadering stemt hiermee in.
10. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en niet herkiesbaar:
 Leonie Ceelen om gezondheidsredenen. We hopen op een goed herstel.
 William Janssen wegens drukke werkzaamheden.
 Marco Janssen. Marco Janssen heeft heel veel betekend voor de vereniging. Als 13 jarige
kwam Marco bij de club, was een dynamische middenvelder t/m JVC Cuijk 1 en speelt nu nog
even dynamisch bij de zaterdagveteranen. Verder had hij als jeugdtrainer en leider veel
succes. Daarnaast speelde Marco een zeer stimulerende rol in de Technische Commissie, bij
vrijwilligers activiteiten, in velerlei overleg met andere verenigingen, bij het opstellen van
contracten en in de activiteitencommissie. Gelukkig blijft hij zich bezighouden met de TC en
de vrijwilligers activiteiten. De voorzitter spreekt hiervoor zijn grote dankbaarheid uit en reikt
Marco het eremetaal Lid Van Verdienste uit.
Aftredend en herkiesbaar:
 Ton van Elk de Freese, voorzitter. Ton wil de club als voorzitter nog dienen voor maximaal
twee jaar.
 Sjaak Wellesen, secretaris. Sjaak wil graag vervanging van zijn taak als secretaris. We zijn dus
naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris die door hem kan worden ingewerkt.
Kandidaat bestuurslid: Robert Vredeveld. Vanaf 1979 trouw lid. Door de vergadering (en vooral door
Bart Theunissen) met grote instemming begroet.
11. Pauze: gelegenheid tot indienen schriftelijke vragen rondvraag.
12. Huldigingen allrounder van het jaar buiten op het hoofdveld in het bijzijn van ‘’t Urst’: Alfons
Willems bijgenaamd Miele (“Er is geen betere”), toegesproken door M. Janssen.
Reactie Miele: Er is heel veel hulp nodig voor JVC Cuijk. Er zijn nieuwe mensen nodig. Deze moeten
gevraagd worden. Meer actie is hiervoor nodig. Wij van JVC Cuijk moeten duidelijk maken dat het
wel goed gaat met JVC Cuijk. De voorzitter sluit zich hierbij van harte bij aan.
13. Schriftelijke rondvraag.
G. Christiaans: Waarom zijn aan veel leden nog niet de genummerde certificaten van de obligaties
uitgereikt? De penningmeester biedt zijn verontschuldigingen aan voor de late uitdeling van de
certificaten.
14. Sluiting.
Voorzitter hoopt dat deze vereniging zijn bestaansrecht waarmaakt doordat zich vrijwilligers op alle
niveaus melden. De voorzitter spreekt zijn dank uit en sluit om 9.45 uur de vergadering.

