
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van JVC Cuijk 
30 oktober 2017  
 
Locatie: Kantine JVC Cuijk 
Aanvang: 20:00 uur  
 
1. Openingswoord door de voorzitter  

 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan 
dat er de afgelopen twee jaar veel is gebeurd, vervelende dingen, maar ook prettige 
dingen. Hij geeft aan dat het bestuur getracht heeft er iets van te maken en geeft 
aan dat dit ook nodig was. We hebben een aantal fikse sprongen gemaakt, maar zijn 
helaas ook weer teruggefloten in deze periode. Hij noemt de problemen met het 
kunstgras en de verlichting. Als positieve noot wordt genoemd dat het voetbal weer 
in de lift zit. Ook wordt de samenwerking met andere verenigingen benoemd. Dit gaat 
steeds beter en proberen we ook zoveel mogelijk te stimuleren.  
 
De voorzitter memoreert aan het overlijden van Sjaak Hofmans deze week vijftien 
jaar geleden. Volgend jaar is de familie Hofmans al 25 jaar de steun en toeverlaat 
van onze vereniging. We hopen dat dit wordt verlengd.  
 
Tot slot vraag de voorzitter een minuut stilte voor al die leden die ons ontvallen zijn.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Afmeldingen: Roy Koenen, Zeke Pektas, Gerrie Christiaans, Gerrit Jochems, Günther 
Robben, Robert Vredeveldt, William Janssen, Dennis Straatman, William van den 
Berg, Frank Dictus, Eric Jansen 

 
3. Notulen vergadering 30 mei  

 
De notulen worden doorgelopen per pagina. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt.  
 
De notulen worden vastgesteld.  

 
4. Jaarverslag 2016/2017 

 
De voorzitter geeft aan dat iedereen het jaarverslag reeds heeft kunnen lezen.  
Er worden geen opmerkingen gemaakt.  

 
5. Financiële jaarverslag over het afgelopen boekjaar 

 
a. Begroting 2016/2017 
b. Balans 
c. Liquiditeit 

 
a. De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. De financiële stukken 

worden ter vergadering uitgereikt.  
 
De penningmeester neemt de vergadering mee in de verantwoording van 
afgelopen jaar.  
 
De begroting van 2016/2017 was €16.000 negatief. Op basis van het eerste half 
jaar werd een negatief resultaat verwacht van €24.500.  
 



We hebben het uiteindelijk beter gedaan dat deze prognose. Het eindresultaat 
bleek uiteindelijk een verlies van €22.000.  
 
Vorig jaar hebben we besloten een meerjarenbegroting vast te stellen. Ook deze 
hebben we inmiddels moeten aanpassen. Deze werd €24.000 negatief. De 
komende jaren zal deze begroting positief uitvallen. De begroting voor het huidige 
seizoen wordt later vastgesteld.  
 

b. Het eigen vermogen bedraagt €85.000 negatief. Vorig jaar bedroeg dit €63.000 
negatief. Het jaar daarvoor €7.400. We hebben de afgelopen jaren flink ingeteerd 
op het eigen vermogen. Als het goed is hebben we dit nu tot staan gebracht. Dat 
zal het komende jaar moeten blijken.  
 
De penningmeester bedankt de leden van de financiële commissie voor hun 
bijdrage het afgelopen jaar.  
 
Ten aanzien van de baten hebben we de afgelopen jaren een flinke reductie gehad 
van de inkomsten. Hier zijn meerdere redenen voor: teruglopende contributie, 
omzet van de kantine, de vierdaagse die weggevallen is en zo nog een aantal 
kleinere posten.  
 
Aan de uitgavenkant is duidelijk dat er de afgelopen jaren sprake is van een flinke 
reductie van de uitgaven.  
 
De penningmeester bedankt de leden van de inkoop commissie voor hun bijdrage 
het afgelopen jaar. 
 

c. Een aantal jaar terug zijn we begonnen met een beleid om de liquiditeit op orde te 
brengen. We zorgen dat we betalen wat er betaald moet worden. Vorig seizoen 
hadden we hier een extra krediet voor afgesloten. Afgelopen seizoen hebben we 
het kunnen redden. Er is een krediet extra afgesloten op de lopende rekening om 
in geval van nood tijdelijk meer rood te kunnen staan. Deze lening is tot stand 
gekomen omdat de Rabobank herfinanciering van de bestaande leningen mogelijk 
maakte. Dit hebben we mede afgesloten om de uitwisseling met de business club 
beter orde te kunnen geven. Op deze manier hebben we meer dekking om de 
liquiditeit op peil te houden. 
 
Bij de gemeente hebben we nog altijd een schuld staan. Deze is toegenomen, 
door de perikelen rondom de zendmast en het hoofdveld. We zijn momenteel in 
onderhandeling met de gemeente.  

 
Vanuit de zaal komen verschillende reacties op de uitleg van de penningmeester: 
 
Waarom zijn de uitgaven van de velden extreem gestegen? 
Penningmeester: Ik heb momenteel niet alle cijfers paraat, ik kom er later op terug.  
 
De financiën van de club van 100 lopen via de financiën van de vereniging, moet dit 
zo? 
Penningmeester: Het kan anders maar dit is ooit zo geregeld. De aanzet is gegeven 
voor een andere opzet. De inleggelden horen apart gezet te worden. Als de club van 
100 er gebruik van wil maken dan is dit beschikbaar. De club van 100 besluit dit.  
 
Wat vinden de leden van de club van 100 daarvan?  
Penningmeester: Deze werkwijze heeft leden gekost bij de club van 100. Per ingang 
van dit seizoen zijn er nieuwe afspraken gemaakt. 
 
Zijn er suggesties om het tekort in te lopen?  



De begroting voor het komende jaar, die zo dadelijk wordt besproken eindigt op 0.  
 
Werner Branje: het lijkt nu €22.000 verlies, maar we draaien al 10 jaar lang verlies. We 
zijn de problemen aan het oplossen die gecreëerd zijn. Bepaalde uitgaven hadden nooit 
op deze manier op de balans mogen komen. De afschrijvingen zijn nu hoger dan de 
lasten. Je loopt liquiditeitstechnisch nu dus in. Medewerking van de gemeente zou ook 
prettig zijn. Het kunstgrasveld heeft veel geld gekost, claim is ingediend bij de gemeente.  
 
Voorzitter: het ligt heel gevoelig, we proberen de zaak op de rit te krijgen. Wegpoetsen is 
heel mooi, maar we zitten nu met het probleem dat we het moeten wegwerken. Daar 
zijn we nu mee bezig. We proberen de €22.000 op 0 te krijgen. Hiervoor zal er nog heel 
wat moeten gebeuren. Er zijn nog een aantal hete hangijzers, o.a. de T-Mobile paal.  
 
Waar komt de behoorlijke stijging van de reiskosten vandaan? 
Penningmeester: Hierin is het bedrag in de vergoedingen aan diverse trainers 
verantwoord. Door de onkosten- en reiskosten vergoeding binnen de fiscale normen 
te vergoeden is de totale post personeelskosten gedaald.  
 
 

6. Verslag van de kascommissie 
 
De commissie heeft de jaarrekening en verantwoording van het bestuur gecontroleerd 
en onderzocht. Dit onderzoek vond plaats op 10 oktober 2017. Wij delen de vergadering 
mede dat op basis van de ter beschikking gestelde informatie en een uitgebreide 
toelichting hierop, we hebben geoordeeld dat de balans per 30/6 en de 
resultatenrekening over het seizoen 16/17 een juiste weergave is en dat de kwaliteit van 
de administratie naar behoren is. Wij stellen derhalve voor decharge te verlenen.  
Ondertekend door Rob van der Laan, Frank Dictus en Dirk Jonker.  
 
Voorzitter: Bent u akkoord met de decharge die hier gevraagd wordt?  
 
De vergadering gaat onder luid applaus akkoord met het voorstel van de kascommissie.  
 

7. Participatie bijdrage leden 
 
De voorzitter neemt opnieuw het woord, en legt uit wat de participatie bijdrage inhoud. 
Het is een bijdrage die we vragen aan de leden wanneer ze geen vrijwillige taak binnen 
de vereniging uitoefenen. Op dit moment oefenen te weinig leden een vrijwillige taak 
binnen de vereniging uit, waardoor wij genoodzaakt zijn een dergelijke bijdrage te 
vragen.  
 
Werner Branje: We hebben natuurlijk het liefste dat iedereen gewoon iets doet.  
 
Vanuit de zaal komen er verschillende reacties: 
 
Hoe hoog is de bijdrage? 



Penningmeester: De hoogte van de bijdrage bedraagt €50. We gaan deze bijdrage eind 
januari of begin december innen. Leden krijgen voor die tijd nog de gelegenheid om toch 
een vrijwillige taak binnen de vereniging uit te oefenen.  
 
Hoeveel zal dit gaan opleveren?  
Penningmeester: Er zijn veel ouders vrijwilliger. De kantine bezetting laat echter nog te 
wensen over. Met de app kunnen leden zich in de toekomst makkelijker inschrijven. Er 
zitten nu ongeveer 300 leden op de app, dit moet worden verdubbeld. Als schatting 
verwachten we dat 100 leden de participatie bijdrage zullen betalen in plaats van het 
uitoefenen van een vrijwillige taak.  
 
Wordt het bedrag van de niet te innen contributie dan niet hoger? 
Penningmeester: We hebben hier inmiddels stappen in gemaakt. We zitten er dicht op. 
Niet betalen betekend niet voetballen en niet trainen. Dit geldt ook voor de participatie 
bijdrage.  
 
Er zijn weinig mensen die op zondag komen kijken, kunnen we manieren zoeken om meer 
mensen op de zondag te betrekken? Bijvoorbeeld ouders van jeugdleden door middel van 
activiteiten.  
Marco Jansen: Ik snap het idee. De lotenverkoop is inmiddels vergeven aan de 
veteranen, dus die zullen zich daar mee bezig houden. Het is een goed idee om ouders 
door middel van activiteiten meer te betrekken.  
 

7a. Ingelast agendapunt: Huldiging Talent en Sportploeg 2017/2017 
 
     Talent: Rai Janssen  
 
     Sportploeg van het jaar: JVC Cuijk JO17-4 
 
8. Vaststelling van de begroting  

 
De penningmeester neemt opnieuw het woord. Zoals eerder vermeld eindigt de 
begroting op 0 en moet hiermee een einde komen aan de daling van het eigen 
vermogen. De begroting is redelijk in lijn met de exploitatie van het vorige seizoen. Er 
zitten ook wat andere verbeterpunten in, onder andere de verlaging van de 
personeelskosten. We blijven zuinig met alles, om de kosten zoveel mogelijk in de hand 
te houden. Hier hebben we niet alleen het bestuur, maar ook de hulp van de leden voor 
nodig. De lagere energielasten zijn nog niet in deze begroting opgenomen. We moeten 
eerst nog af wachten wat de zonnepanelen daarin gaan opleveren. Verder zijn er geen 
wezenlijk andere bedragen dan vorige jaar.  
 
Vanuit de zaal komt er een reactie: 
 
De uitgaven worden het komende jaar fors lager, is dit te realiseren? 
Penningmeester: Ik heb eerder al aangegeven dat er soms wat raar gehandeld is met het 
boeken van kosten over een bepaald jaar. Dat heeft met name te maken met de 
gemeente die op jaarbasis werkt, en de vereniging die werkt van juli tot juli.  
 



De penningmeester vervolgt zijn verhaal. Een paar jaar terug is afgesproken om met 
meerjarenbegrotingen te gaan werken. Deze hebben we inmiddels moeten bijstellen. 
We zouden oorspronkelijk €9.000 resultaat hebben, we gaan nu naar 0. We hopen de 
komende jaren respectievelijk op €9.000 en €33.000 uit te komen. Er is dus sprake van 
een vertraagde realisatie. Dit zal gebruikt moeten worden om de financieringen af te 
wikkelen.  
Vanuit de zaal komen er een aantal opmerkingen: 
 
Ik mis een reservering voor de schade die de afgelopen maanden is opgelopen. 
Penningmeester: De kosten die we hebben gemaakt worden ingediend bij de gemeente. 
Deze hoeven we dus niet extra te begroten.  
 
Wat als de gemeente niet betaald? 
Penningmeester: We hebben inmiddels goed gepraat met de ambtenaren. De schade 
zullen we niet laten lopen. Er zit een risico in, maar we gaan er vol voor. In de begroting 
zit überhaupt geen reservering, wat eigenlijk helemaal niet goed is. We zijn nu eenmaal 
nog niet zo ver. De gemeente had gedacht dat de grasmat 30 jaar mee zou gaan, dus 
hebben ze dat op 30 jaar staan met betrekking tot de afschrijving.  
 
De penningmeester stelt vast dat de begroting hiermee is vastgesteld. Er volgt een luid 
applaus vanuit de zaal.  
 

9. Benoeming leden kascommissie 
 
De voorzitter neemt opnieuw het woord. Rob van der Laan gaat de kascommissie 
verlaten. De vraag is wie zichzelf hiervoor beschikbaar stelt.  
 
Theo … wordt benoemd als lid van de kascommissie. 
 

10. Verkiezing bestuursleden 
 
We nemen afscheid van secretaris Anne Verberkt.  
 
Sjaak Wellesen wordt benoemd als secretaris.  
 
De voorzitter Ton van Elk de Freese is bereid om tot 2020 door te gaan. 
 

11. Benoeming leden beroepscommissie 
 
Zoals u weet hebben we binnen de statuten een beroepscommissie. Sjaak en ik hebben 
ons gebogen over het feit dat deze commissie eigenlijk nog niet eens benoemd was. We 
hebben een systeem op papier staan, maar dit moet handen en voeten krijgen.  
 
Sjaak Wellesen: We hebben Ton Philips, Louis Thijssen, Maurits de Boer en Robert 
Vredeveldt opnieuw benaderd.  
 
De beroepscommissie wordt benoemd. Er volgt een luid applaus.  



 
Er volgt een opmerking vanuit de zaal: 
 
Ik zou het bestuur willen voorstellen op in het vervolg een vrouw te benoemen in deze 
commissie door de opkomst van het vrouwenvoetbal.  
 
Voorzitter: we hopen dat er mensen komen die dit willen gaan doen.  

 
12. Pauze 
 
13. Huldigingen 

 
Sportman van het Jaar: Maurits de Boer 
 
Sportvrouw van het Jaar: Laura van Duijnhoven 
 
Allrounder van het Jaar: Annemie Ebben  

 
14. Schriftelijke rondvraag 

 
Vraag 1: Wat doet JVC om extra sponsoring aan te trekken 
Eric van Oudenhoven: We zijn met een groep mensen actief bezig om sponsoren te 
benaderen. We proberen dit steeds meer digitaal te doen. Ook zijn we actief firma’s aan 
het benaderen. Dat is in deze tijd niet altijd makkelijk. We proberen een goed verhaal te 
houden om zo meer sponsoren aan te trekken.  
 
Is Nutricia al benaderd?  
Werner Branje: We zijn bezig om een groot voetbaltoernooi voor de medewerkers van 
Danone te organiseren, dat proberen we de komende tijd verder te realiseren. Dit 
toernooi zal op 24 maart plaatsvinden, voor alle medewerkers van Danone Benelux.  
 
Vraag 2: Is er een mogelijkheid om de vierdaagse camping weer deze kant op te krijgen?  
Voorzitter: Hier hebben we hard aan gewerkt, maar dit is helaas niet gelukt. We zitten 
natuurlijk even buiten het gebied van de vierdaagse.  
 
Werner Branje: We hebben geprobeerd om de Kennedymars vanuit hier te laten starten. 
Er zijn echter wat problemen in de organisatie van de Kennedymars, dus dit moeten we 
nog afwachten.  
 
Vraag 3: Steeds meer verenigingen werken sportief gezien samen, hoe staat het bestuur 
van JVC hierin?  
Voorzitter: Op dit moment zijn we hiermee bezig, dit gaat stap voor stap. Werner Branje 
zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.  
 
Werner Branje: Er moet wat gebeuren, deze noodzaak moet duidelijk gemaakt worden 
bij het college van B&W.  



Opmering: Op zaterdag is het een groot probleem dat er niemand op het 
wedstrijdsecretariaat is na 15:00 uur. Sleutels worden niet ingeleverd, cornervlaggen 
worden niet opgeruimd en kleedkamers worden smerig achtergelaten.  
Wij als kantine kunnen en willen dat er niet ook nog bij doen. 
Dit geldt ook voor trainingsavonden.  
 
Voorzitter: Hier moet aan gewerkt worden.  
 
Vraag 4: Hoe denkt het bestuur de terugloop van senioren een halt toe te roepen? 
Voorzitter: We hebben de afgelopen jaren veel leden zien vertrekken. Vaak omdat er 
geen perspectief was. Door Za-1 en Zo-1 is dit deels ondervangen. We willen graag 
recreatieve jeugdleden overhevelen naar de senioren. We zorgen dat we met elke speler 
die overkomt in gesprek gaan en duidelijk maken dat we ze hier willen houden.  
 
Vraag 5: Wat doet JVC dit voetbaljaar aan PR met betrekking tot het werven ven nieuwe 
leden?  
Voorzitter: Op het moment zien we een aardige instroom bij O7,O9 en meisjes O9. Voor 
de meisjes is er een girls on tour aanstaande. Daarnaast is er een mogelijkheid om tien 
keer gratis mee te trainen, we hopen hier weer een aantal leden mee te werven. We 
hebben dit jaar niet in het boekje gestaan van Sjors sportief, dat is een gemiste kans.  
 

15. Sluiting 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


