
Notulen algemene ledenvergadering van JVC Cuijk, gehouden 

 op 28 oktober 2019 te Cuijk 

 

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

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

Aanwezig: leden volgens presentielijst 

Afwezig mb: leden volgens absentielijst,  M. de Boer 

Notulist: L. Ceelen 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:04 en heet allen welkom. 

In zijn openingswoord vraag de voorzitter om een minuut stilte voor degenen die ons 

ontvallen zijn. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zoals deze voorligt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen notulen vergadering 27 mei 2019 

De notulen van 27 mei 2019 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

 

5. Jaarverslag seizoen 2018/2019 

Pagina 1, er zal op verzoek verder in de vergadering worden ingegaan op de sponsoring. 

Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

6. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 

De penningmeester verklaart de financiële positie van de vereniging. 

De vereniging is geëindigd met een negatief saldo. De tegenvallende inkomsten zijn 

inzichtelijk. Een gedeelte is ook te verklaren vanuit het beëindigen van Zondag 1. 

 

Er zijn een aantal schuldeisers die zeer coulant zijn voor JVC. Wij hopen dat dit onverminderd 

zo blijft.  

Een aantal gemaakte afspraken uit het verleden kunnen op dit moment niet worden 

nagekomen. 

 

Bij de inkomsten zijn echter wel een aantal nog te innen tegoeden vanuit de business club 

opgenomen. 

Dat deze situatie ernstig op de financiële positie van de vereniging drukt, geeft nog 

duidelijker weer dat de beslissing genomen in mei van dit jaar de juiste is geweest. 

De vereniging is formeel schuldeiser van de stichting. 

 



De opbrengsten van de obligaties vallen tegen.  

 

De stijging van de huisvestingskosten heeft te maken met de meevaller in de energiekosten 

van het jaar daarvoor. Dit gaf een vertekend (voordelig) beeld van dat jaar (2017-2018). 

 

7. Verslag van de kascommissie 

De commissie heeft haar advies gegeven, mede over het afboeken van de nog te innen saldi 

vanuit de business club. 

 

De achterstallige contributies moeten geïnd worden, maar de commissie pleit dit te doen 

met zachte hand. Plan is om ouders die financieel niet de middelen hebben, te ondersteunen 

met de aanvraag voor Stichting Leergeld. 

 

De vergadering verleent op voorstel van de kascommissie unaniem decharge aan het 

bestuur. 

 

8. Vaststelling van de begroting 

De begroting voor 2019/2020 wordt unaniem vastgesteld. 

 

9. Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Dirk Jonker is aftredend. Marjon Weijers treedt toe tot de kascommissie. 

 

10. Verkiezing bestuursleden 

Marco Janssen, William Janssen zijn aftredend en niet herkiesbaar. 

Marco en William geven een toelichting op hun besluit. De voorzitter vraagt beide heren om 

nog voor 1 jaar hun functie voort te zetten. Zowel Marco als William willen de vereniging 

hierin tegemoet komen. 

Huub van de Cruijsen is aftredend en herkiesbaar. Dit is om tijd te maken om een vervanger 

te vinden en de functie te kunnen overdragen. 

Maurice Zonnenberg heeft zijn functie als bestuurslid neergelegd. 

 

Zowel Sjaak als Huub moeten wel op korte termijn vervangen worden. Beide heren kunnen 

de belasting niet meer aan. Sjaak geeft aan dat hij zich bij het einde van zijn termijn, volgend 

seizoen, niet herkiesbaar zal stellen als secretaris. Hij wil graag gedurende dit seizoen een 

opvolger inwerken. 

 

11. Huldigingen 

Sportvrouw van het jaar:  Chanel Willems 

Sportploeg van het jaar: MO17 

Talent van het jaar: Jur Theunissen 

Sportman van het jaar: Stan Broenland 

Allrounder van het jaar: Gerrie Christiaans 

 

De vergadering feliciteert de gehuldigden. 

 

Pauze 

De vergadering wordt om 21:41 geschorst voor 10 minuten. 



Om 20:51 heropent de voorzitter de vergadering 

 

12. Schriftelijke rondvraag 

Bart Theunissen vraagt of de liquidatie van de business club geregeld kan worden en of dit 

voordelen heeft voor de vereniging? 

William Janssen legt uit dat opheffen niet mogelijk is zolang er schuldeisers zijn. Faillissement 

aanvragen heeft geen voordelen, enkel kosten. Het staat schuldeisers wel vrij om 

faillissement aan te vragen. 

 

Peter Pluk vraagt of JVC 1 voornemens is om terug te keren naar het zondagvoetbal en, 

mocht dit zo zijn, hoe het besluitvormingsproces er dan uitziet? 

Marco Janssen geeft aan dat als deze wens er is, dit mogelijk is. Maar dit moet als vereniging 

besloten worden. Afgelopen seizoen is er door de spelers voor gekozen om aan te sluiten bij 

zaterdag 1 en niet op de zondag te blijven spelen. 

Op dit moment zijn er ook onvoldoende spelers om een nieuwe zondag elftal te starten. 

Daarnaast moet dit elftal in de 5e klasse starten. 

Sjaak voegt toe dat vanuit de KNVB er mogelijkheden komen, met o.a. aanpassen van de 

regelgeving, om meer voetbal op de zondag te genereren. 

 

13. Sluiting:  

De voorzitter brengt het aangescherpte rookverbod onder de aandacht. Het verplaatsen van 

de rookzone en het vastleggen van de tijden waarop er gerookt mag worden is conform de 

regelgeving van de KNVB. 

De voorzitter spreekt zijn dank uit en sluit om 22:09 uur de vergadering. 

 

 


