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1. Inleiding  
 
JVC Cuijk heeft in het afgelopen seizoen voor vele uitdagingen gestaan Het bestuur heeft zich 
daarbij zeer intensief moeten inspannen om de in 2015 ingeslagen weg verder te ontwikkelen 
en uit te bouwen.  
Deze inspanningen hebben weliswaar geresulteerd in een sportieve, sociale en ook financiële 
vooruitgang, echter tegenslagen hebben wel het nodige zand in de draaiende delen gegooid. 
Zo moesten we afscheid nemen van twee bezielende bestuursleden vanwege onder meer 
gezondheidsredenen. Noodgedwongen zijn er daardoor zaken blijven liggen die opgepakt  
hadden moeten worden.    
De herinvulling van de bestuursactiviteiten van de stichting en de financiele, structurele en 
personele problematiek binnen deze rechtspersoon hebben ons als bestuur de nodige zorgen 
opgeleverd. 
De oorspronkelijke plannen van de gemeente betreffende het groot onderhoud hebben we in 
samenspraak met de overige Cuijkse buitensport verenigingen met name door de 
inspanningen van Werner Branje en Rob Hoffmann voorzitter van Siol kunnen ombuigen door  
met goede initiatieven te komen. De weg van de samenwerking tussen de verenigingen heeft 
wel geleid tot een wijziging in de voornemens van de gemeente, maar de  beoogde initiatieven 
zijn na de verkiezingen gesmoord, omdat de politiek na de verkiezing weer andere prioriteiten 
had. 
JVC Cuijk zal zich blijven inspannen om samenwerking met de andere sportverenigingen te 
zoeken en zo mogelijk uit te bouwen.  
 
De energie die met name Werner Branje hierin gestoken heeft, heeft hem samen met zijn 
enorme inzet voor alles rond JVC Zo1, uiteindelijk moeten laten besluiten dat dit ten koste van 
zijn gezondheid ging en zich geleidelijk terug moest trekken. 
Daarbij heeft ook de keuze om een meer op de regio gericht eerste elftal te krijgen en de   
toch een representatief team in de 3e divisie te laten spelen wel veel inspanning gekost, maar 
die zijn dan ook beloond met een sportief uitstekend seizoen met en periode titel en 
spannende nacompetitie wedstrijden. Met de promotie van het nieuwe zaterdag team en de 
resultaten van diverse jeugdteams was het sportief gezien een uitstekend seizoen waarop we 
trots mogen zijn.    
  
Ook hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld om onze vereniging de helpende hand toe te 
steken, echter nog lang niet genoeg handen en voeten om alle noodzakelijke taken te kunnen 
aanpakken. 
 
Het veranderde beleid ten aanzien van de werving van vrijwilligers heeft ook gewerkt, 
Alhoewel, en ik zeg dit met nadruk, deze wijze van aanpak niet de schoonheidsprijs verdient, 
maar is ontstaan uit bittere noodzaak, omdat de werving van vrijwilligers geen echt tastbaar 
resultaat opleverde.  
Ik doel hierbij op de verplichte bijdrage van € 50 indien geen vrijwilligers werk door de leden is 
gedaan, in het lopende voetbal seizoen.  
 
 
Vlak voor het seizoen werden we verrast door de afkeuring van ons kunstgrasveld en moesten 
we fors investeren in de verlichting van het hoofd veld om aan de licentie eisen waaraan de 
vereniging moet voldoen in de 3e divisie.  
Gelukkig zijn we erin geslaagd een nieuwe hoofdsponsor te vinden. A&A bemiddeling van Bert 
Sprenger gaf ons de mogelijkheid het team grotendeels ook voor dit seizoen te behouden en 
met de toezegging van mouw sponsor EXPERT, konden we ook besluiten om een strategische 
keus te maken voor een plaatselijk kleding leverancier.   
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Zo’n transitie kost veel tijd in de voorbereiding waarbij na een aanbestedingstraject de keus is 
gevallen op Marc Sport die samen met Masita op termijn onze hele vereniging zal gaan 
aankleden. 
Die termijn wordt mede ook bepaald door sponsoren die zich op de nieuwe tenues willen 
presenteren. Het enthousiasme daarvoor bij de jongste jeugd is groot, volgend jaar is de ouder 
jeugd aan de beurt en hopen ook daar te slagen in het vinden van sponsoren. 
Bijzonder is de inbreng van XXS  die al dit jaar op alle rode shirts van de jeugd zal staan.    
 
Punt van blijvende zorg is natuurlijk de financiële positie van de vereniging, alhoewel we de 
afgelopen jaren een revolutionaire omslag hebben kunnen bewerkstelligen, waardoor de jaar 
rekening voor het eerst sinds lange tijd binnen de begroting is gebleven. 
 
Maar een zwaluw maakt nog geen lente en zeker de financiële problematiek en de toestand 
van de stichting vragen nog steeds om de nodige inspanningen en maatregelen die onze 
positie weer kunnen aantasten. 
Positief in dit verband is het feit dat de inmiddels geïnstalleerde zonnepanelen een goede 
opbrengst hebben gegenereerd, dank zij de mooie zomer. 
Het daarvoor bedoelde obligatie plan is echter achter gebleven bij de verwachtingen zodat we 
daaraan weer extra aandacht moeten besteden.  
 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur van JVC Cuijk bestond dit seizoen uit: 
 
Ton van Elk de Freese Voorzitter  
Sjaak Wellesen                   Secretaris 
Jacques Arts   Penningmeester - Horecazaken 
Werner Branje  gedurende het seizoen afgetreden als bestuurslid  
Sjaak Wellesen  Facilitaire zaken  
Huub van de Cruijsen Accommodatie 
William Janssen  Commerciële zaken / business club 
Marco Janssen  Vrijwilligerszaken - Voetbalzaken 
Maurice Zonnenberg           Bestuurslid (Social Media – Gastheerschap) 
 
Leonie Ceelen   Notuliste bestuursvergaderingen 
 
 
3. Aantal leden. 
 

Het totaal aantal en ook het aantal spelende leden is opnieuw gedaald. 
Actueel (1-10-2018) ziet de opbouw van het leden bestand er als volgt uit 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Aantal leden 

2015- 
2016 

2016- 
2017          

 
2017-
2018 

 
2018-
2019 
 

Totaal 862 794 752 742 

Spelende leden 
2018-2019 526 M V JO19 MO19 JO17 MO17 JO15 MO15 JO13 MO13 JO11 MO11 JO9 O9M JO7 MO7 
Senioren 111 98 13 
Junioren 185               31 8 38 30 53 

 
11 

Pupillen 163 73 13 62 15 
 Minipupillen 77 41 5 14 1 
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Verenigingslid 27 42 25 59 
KNVB 835 752 727 671 
Senioren 154 95 106 110 
Junioren 227 185 177 171 
Pupillen 262 144 144 163 
Mini Pupillen … 100 77 56 
Overig 192 226 223 236 

 
4 Contributie, Kledingfonds, Participatiebijdrage, Seizoenkaarten 

 
De contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 vermeld.zijn hier vermeld 

De bijdrage kledingfonds voor alle spelende leden bedraagt €   20,00 per seizoen. 

Participatiebijdrage 
Van alle leden wordt verwacht dat ze elk seizoen een participatiebijdrage leveren in het 
functioneren van de vereniging. Bij leden jonger dan 15 jaar wordt die bijdrage van de ouders 
verwacht (1 x per gezin). Aan leden die geen invulling geven aan deze participatiebijdrage wordt 
een bedrag/toeslag van € 50,= in rekening gebracht ( maximaal 1 x per gezin). 

Prijs seizoenkaarten  
Seizoenkaart 2018-2019 jonger dan 65 jaar                                      € 100,00 
Seizoenkaart 2018-2019 ouder dan 65 jaar                                       €   50,00 
Seizoenkaart 2018-2019 kinderen 12 t/m 16 jaar                               €   50,00 

Inning van contributie, bijdrage kledingfonds en participatiebijdrage. 
De bedragen worden zo veel mogelijk jaarlijks aan het begin van het seizoen geïnd middels een 
automatische incasso. 
Aan het in onze ledenadministratie bekende e-mail adres wordt aan ieder lid, dat contributie 
verschuldigd is, een specificatie gezonden (Ouders van jeugdspelers: veelal is dit het adres van uw 
zoon/dochter!). 

Geen machtiging? 
Leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur toegezonden met het verzoek 
deze zo spoedig mogelijk te voldoen. 
Conform de bepaling in het huishoudelijk reglement wordt bij deze leden € 5,= extra in rekening 
gebracht. 

Machtiging 
Via het volgende Machtigingsformulier kun je een machtiging opmaken om deze vervolgens te 
versturen naar penningmeester@jvccuijk.nl. 

Het IBAN nummer van JVC Cuijk is:   NL60RABO0110511948 

 

 

 

https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Machtigingsformulier.pdf
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De bedragen voor het seizoen 2018-2019:  
Contributie JVC Cuijk  
Seizoen 2018-2019 
  Senioren prestatief  €              165,00 
Senioren recreatief  €              135,00 
Junioren tot 19 jaar prestatief  €              155,00 
Junioren tot 19 jaar recreatief  €              135,00 
Junioren tot 17 jaar prestatief  €              140,00 
Junioren tot 17 jaar recreatief  €              120,00 
Junioren tot 15 jaar prestatief  €              125,00 
Junioren tot 15 jaar recreatief  €              105,00 
Pupillen tot 13 jaar  €              100,00 
Pupillen tot 11 jaar  €                85,00 
Pupillen tot   9 jaar  €                70,00 
  Peildatum voor alle hiervoor genoemde leeftijden is 31-12-2017  
  Spelend 3e en volgend lid uit één gezin*  €                20,00 
  Toeslag lid dat geen vrijwilligerswerk verricht  €                50,00 
  Niet spelende lid, als vrijwilliger actief en  KNVB lid op eigen verzoek  €                20,00 
Niet spelende lid, als vrijwilliger actief en KNVB lid uit hoofde van functie  €                       – 
  Niet spelend lid, geen vrijwilliger en KNVB lid op eigen verzoek, jonger dan 65 
jaar  
€ 20,= plus prijs seizoenkaart plus € 50,=  €              170,00 
  Niet spelend lid, geen vrijwilliger en KNVB lid op eigen verzoek, ouder dan 65 
jaar  
€ 20,= plus prijs seizoenkaart plus € 50,=  €              120,00 
  Niet spelend lid, geen vrijwilliger, geen KNVB lid jonger dan 65 jaar  
prijs seizoenkaart plus € 50,=  €              150,00 
Niet spelend lid, geen vrijwilliger, geen KNVB lid ouder dan 65 jaar  
prijs seizoenkaart plus € 50,=  €              100,00 
  Lid, op 30-6-2017 veertig jaar of langer lid, op eigen verzoek KNVB lid  €                20,00 
Lid, op 30-6-2017 veertig jaar of langer lid, geen  KNVB lid  €                       – 
  Lid, vijftig jaar of langer lid, op eigen verzoek KNVB lid  €                20,00 
Lid, vijftig jaar of langer lid, geen  KNVB lid  €                       – 
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Ereleden en leden van verdienste (kosten KNVB op vrijwillige basis)  €                       – 

*Meer dan twee jeugdleden uit één gezin  

Vanaf  het 3e jeugdlid uit één gezin moet alleen de bijdrage voor het lidmaatschap van de KNVB 
als contributiebedrag betaald  worden. 

 
 

 

In de Algemene Ledenvergadering van 30-5-2017 werd ook een besluit genomen over een  
Participatie bijdrage 
 
Van alle leden wordt verwacht dat ze elk seizoen een bijdrage leveren in het functioneren van 
de vereniging door te participeren als vrijwilliger.   
Bij voorkeur door een structurele vrijwillerstaak op u te nemen, maar ook door u aan te 
melden voor taken die u via de vrijwilligersapp kunt aangeven (in totaal minimaal 8 uur per 
seizoen) 
Bij leden jonger dan 15 jaar wordt die bijdrage van de ouders verwacht. (1 x per gezin) 
Aan leden die geen invulling geven aan deze participatiebijdrage wordt een bedrag/toeslag van 
€ 50,= in rekening gebracht.( maximaal 1 x per gezin) 

 

Prijs seizoenkaarten  
Seizoenkaart 2017-2018 jonger dan 65 jaar     € 100,00  
Seizoenkaart 2017-2018 ouder dan 65 jaar      €   50,00  
Seizoenkaart 2017-2018 kinderen 12 tm 16 jaar     €   50,00 

 
 

Inning van contributie, bijdrage kledingfonds en participatiebijdrage. 
De bedragen worden zo veel mogelijk jaarlijks aan het begin van het seizoen geïnd middels 
een automatische incasso.  
Aan het in onze ledenadministratie bekende e-mail adres wordt aan ieder lid, dat contributie 
verschuldigd is, een specificatie gezonden. (Ouders van jeugdspelers: veelal is dit het adres 
van uw zoon/dochter!) 
 
 
Geen machtiging? 
Leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur toegezonden met het 
verzoek deze zo spoedig mogelijk te voldoen. 
Conform de bepaling in het huishoudelijk reglement wordt bij deze leden €5,= extra in 
rekening gebracht. 
   
Machtiging 
De penningmeester verzoekt alle leden met klem om een machtiging te verlenen aan de 
vereniging. Dit bespaart de penningmeester en de vrijwilligers die hem bij de inning van de 
contributies ondersteunen enorm veel tijd. 
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5.  Horeca  
 
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en vooral een paar trekkers (kanjers!), heeft de kantine een 
goed jaar achter de rug. Er blijven natuurlijk verbeterpunten. 
Als de inzet van vrijwilligers op zaterdag en zondag nog wat beter wordt dan wordt daarmee de 
druk op met name de trekkers verlicht en kunnen we een openstelling van de kantine beter 
waarborgen. 
Er waren een paar meevallers, met name op het einde van het seizoen door de 
nacompetitiewedstrijden, waardoor de omzet een extra zetje kreeg. 
Dat extra zetje blijft nodig en we zullen moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om de omzet 
verder en blijvend  te verhogen. Verbetering van de netto marge is ook nog een uitdaging. 
Dat kan door een verhoging van prijzen, een beter beheer van de voorraden en een verbeterd zicht 
op correct betaalgedrag en verdere verbetering van de registratie van eigen gebruik.. 
De acties rond de gezonde kantine worden ook komend seizoen voortgezet. 
Tegen redelijke prijzen worden wekelijks een aantal lekkere producten voor verkoop aangeboden. 
  
En bij dit alles past een slogan: gezelligheid komt niet vanzelf, die maak je met elkaar. 
  
 
6.  Commerciële zaken 
 
Vorig jaar is de zorg uitgesproken over de bezetting van de commerciële commissie. 
Helaas hebben we moeten vaststellen dat deze zorg terecht was en kunnen we vaststellen dat 
we het gehele jaar onderbezet zijn geweest bij de commerciële commissie.  
Hierdoor zijn de activiteiten om nieuwe sponsoren te winnen niet bijzonder groot geweest, 
maar ook de activiteiten om aandacht te geven aan de loyale sponsoren is niet op het juiste 
niveau geweest. Dit heeft ertoe geleidt dat er te veel sponsoren hebben besloten om hun steun 
aan JVC Cuijk op te zeggen. 
Inmiddels is de bezetting van de commerciële commissie weer aan het verbeteren en zijn er 
positieve stappen gezet om de toegevoegde waarde van JVC Cuijk en de Business club 
duidelijk te kunnen maken aan de huidige sponsoren.  
Het JVC Business Cafe is daar een voorbeeld van. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een 
aantrekkelijk evenement bieden wat professioneel is opgezet. De waardering voor het eerste 
JVC Business Cafe was dan ook hoog. 
Er is inmiddels weer een jaarprogramma opgezet en hier dient naast het JVC Business Cafe 
nog verdere invulling aan te worden gegeven. 
  
We knokken er hard voor om het negatieve sentiment ten aanzien van de Business Club  JVC 
Cuijk om te stoppen. We willen er in ieder geval voor zorgen dat de huidige, loyale  sponsoren 
“waar voor hun geld krijgen”  Tegelijkertijd zijn we naarstig op zoek naar uitbreiding van 
sponsoren zodat we de huidige sportieve status van  JVC Cuijk kunnen blijven ondersteunen. 
Ook nu nodigen we weer mensen uit om de commerciële commissie te komen ondersteunen 
dan wel van tips te voorzien voor potentiële nieuwe sponsoren. 
  
 
7.  Voetbalzaken 
 
 
In het seizoen 2017-2018 hebben er weer veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied 
van voetbalzaken. Deels heel zichtbaar en deels op de achtergrond. 
 
De Technische commissie is stevig uitgebreid en we naderen het streven om voor alle 
clusterleeftijdsgroepen 2 technisch coördinatoren en 2 organisatorisch coördinatoren in te 
kunnen zetten.  
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• Voor de dames-meisjescommissie zetten zich op dit moment in 
Eric van Dreumel, Robert Weijers, Lieke Weijers, Rene Paymans en Sjaak  
Wellesen. 

• In de Technische Commissie voor JVC Cuijk zaterdag 1 en zondag 1 zijn Hans 
Toussaint, Robert Weijers, Eric van Dreumel en John Thijssen de commissieleden 

• Voor de leeftijdsgroep onder 15 tot en met onder 19 zorgen Huub Straatman en Fred 
Seeger voor de Technische coördinatie 

• Voor de leeftijdsgroep onder 11 tot en met onder 14 zijn John Thijssen en Gerrie 
Christiaans verantwoordelijk  

• De leeftijdsgroep onder 7 tot en met onder 10 wordt door Paul Renirie en Leo Giesbers 
technisch gecoördineerd. 

 
De organisatorisch coördinatoren zijn op dit moment; 

• Onder 7 tot en met onder 14;  Nonja Schuijffel 
• Onder 15 tot en met onder 19;  Roxanne Stouthart 

 
Binnen een paar weken wordt daar nog een 3e organisatorisch coördinator aan toegevoegd. 
Idealiter hebben we daar evenveel mensen voor nodig als bij de technisch coördinatoren. 
 
Door deze technisch coördinatoren en organisatorisch coördinatoren kunnen we met iedereen 
zo goed mogelijk in contact zijn en blijven. 
 
De bovengenoemde namen zullen zich niet alleen focussen op het prestatieve deel maar de 
gehele vereniging. Het technisch beleidsplan is met een brede afvaardiging van de vereniging 
gesproken en er zijn accenten gelegd. Deze accenten beginnen vorm te krijgen. 
 
Een flink deel van de uitgangspunten die we een jaar of 3 geleden benoemd hebben zijn in een 
snel tempo gerealiseerd. 

• Relaties met Betaald Voetbal Verenigingen zijn weer hersteld.  
• Scouting wordt uitgevoerd volgens het gedefinieerde beleid. Hiervoor zijn o.a. diverse 

gesprekken gevoerd met de verenigingen in de directe omgeving. Ook de interne 
scouting ( tot en met onder 12) hebben we beter in beeld. 

• Het gat in onze voetbalpiramide dat er voor zorgde dat er geen jeugdleden 
doorstroomde naar de senioren is voor de prestatieve afdeling hersteld door de 
invoering van een zaterdag eerste elftal binnen onze club waarin grotendeel eigen 
jeugd voetbalt. Ook in het eerste elftal zondag heeft 80% van de selectie in onze 
jeugdopleiding gespeeld. 

• We maken ons echte nog steeds zorgen over de doorstroming van de recreatieve jeugd 
naar de senioren. We zien echter een onder 19-2 elftal dat al lang samenspeelt en een 
hechte groep vormt.  

 
 
Vrouwenvoetbal 
 
De vrouwen van JVC Cuijk werden in het afgelopen seizoen getraind Ron van de Berg en John 
van der Cruijsen. John heeft na vele jaren afscheid genomen. Het dames 1 elftal speelde in de 
4e klasse en had het daar zwaar.  
De nieuwe damescommissie die halverwege het seizoen instapte heeft tijdig een nieuwe 
trainers vast weten te leggen voor seizoen 2018-2019. Met veel vertrouwen is Stephan Lokhoff 
gekoppeld aan dames 1. Ook Peter Wolfraad en Ron van den Berg zijn en blijven verbonden 
aan het dames 1 elftal. 
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JVC Cuijk Zondag 1 
 
Voor JVC 1 was het seizoen 2017/2018 een seizoen met wisselende resultaten 
Onder leiding van Ruud Kaiser en Dennis Straatman werden sterke series afgewisseld met een 
periode van wedstrijden met verliespunten. De periode titel die binnen gehaald werd leidde tot 
een mooi slot akkoord van het seizoens. 
In de nacompetitie werd op een haar na de promotie naar de tweede divisie gemist 
  
De samenstelling van ons eerste elftal zondag is tot stand gekomen op basis van een profiel 
waar zowel spelers als stafleden aan moeten voldoen om bij JVC Cuijk actief te kunnen zijn. 
Dit profiel is een afgeleide van de visie en ambitiebepaling van JVC Cuijk.  
Dit heeft tijdens seizoen 2017-2018 geleid tot een evenwichtige groep die een hecht team 
vormde en uitstraalt waar JVC Cuijk voor staat.  
 
Steeds duidelijker is het eerste elftal opgenomen binnen het verenigings-brede technische 
beleid. Trainer Ruud Kaiser heeft in deze setting uitstekend werk verricht en zijn vertrek na 2 
mooie seizoenen ligt dan ook niet aan ontevredenheid over zijn inzet. Integendeel. 
 
De aanstelling van Ferdi Akankan voor seizoen 2018-2019 past in eerder genoemde 
uitgangspunten.  
 
JVC Cuijk Zaterdag 1 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van JVC Cuijk speelde er een eerste elftal van JVC Cuijk op 
zaterdag in de 4e klasse. Het elftal van Eric van Dreumel en Dennis Koenders met hun 
uitgebreide begeleidingsstaf zorgde meteen voor een succesvol seizoen. Via de nacompetitie 
werd promotie naar de 3e klasse zaterdagvoetbal afgedwongen. We zijn er trots op dat een 
elftal dat voornamelijk uit jongens uit onze eigen jeugdopleiding bestaat op deze manier 
geschiedenis heeft geschreven. 
 
JVC Cuijk jeugdafdeling. 
 
De jeugdafdeling van JVC Cuijk heeft een grote naam in de regio. Het niveau waarop onze 
selectieteams spelen zorgt er voor dat de betere voetballers uit de regio zichzelf bij JVC Cuijk 
melden. Om met de selectieteams op ‘divisieniveau’ te kunnen blijven voetballen moet niet 
alleen de kwaliteit van de spelersgroep op orde zijn, maar ook de trainers van het niveau 
waarmee ze bijdragen aan de ontwikkeling van de spelers. Vrijwel alle selectieteams hebben 
een gediplomeerde trainer voor de groep staan. 
 
Vermeldenswaardig is dat het meidenteam onder 17 in het seizoen 2017-2018 alles gewonnen 
heeft wat er te winnen viel. Een kampioenschap in de hoofdklasse en ook bekerwinst staan op 
hun palmares. 
 
Daarnaast heeft onder 19-1 in de 4e divisie lang meegedaan om het kampioenschap. Hetzelfde 
geldt voor het onder 15-1 team dat in de 2e divisie speelde. Een promotie naar de 1e divisie!! 
werd op een haar na gemist. 
 
Diverse recreatieve teams werden kampioen. 
 
JVC Cuijk toernooien. 
 
Ook tijdens seizoen 2017-2018 zijn er bij JVC Cuijk een aantal toernooien georganiseerd.  

• Het gouden hoofd toernooi ( genoemd naar oud eerste elftal speler Jan Hermens)  
• De VTT- toernooien en het footgolftoernooi vonden plaats\ 
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JVC Cuijk scheidsrechters. 
 
Het tekort aan clubscheidsrechters baart ons zorgen. Steeds vaker konden we onze eigen 
elftallen niet faciliteren met een clubscheidsrechter. Deze ontwikkeling zien we steeds vaker, 
ook bij andere clubs. We zijn hierin afhankelijk van de vrijwillige inzet van leden van JVC Cuijk 
of enthousiaste ‘buitenstaanders’. 
De scheidsrechterscommissie heeft concrete ideeën voor werving van nieuwe scheidsrechters. 
Ook zal deze commissie zorgen voor begeleiding bij het inoefenen van de inhoud rondom het 
spelregelbewijs. ( spelers uitkomend inde leeftijdsgroep ‘onder 17’ moeten hun spelregelbewijs 
halen om in een volgend seizoen nog te mogen voetballen).  
 
We zijn als club aangewezen op vrijwilligers die opstaan om wedstrijden te begeleiden. 
U hoort op korte termijn via onze clubwebsite meer hierover.  
. 
 
Activiteitencommissie. 
 

De activiteitencommissie heeft meer structuur gebracht in de activiteiten, ze vooraf worden gepland 
en afgestemd met het bestuur. De voorspelbaarheid is daardoor enorm toegenomen en de 
belangstelling voor het daadwerkelijk ontwikkelen en uitvoeren van de geplande activiteit is 
gestegen waardoor ook de deelname groter is geworden. 

 
De belangrijkste pijlers van de activiteitencommissie zijn: Plezier, betrokkenheid vergroten van 
spelers, ouders en sponsoren van de club erbij te betrekken. Sponsoren zijn voor ons belangrijk en 
dat dragen we ook uit in onze communicatie. Zonder de sponsoren zijn er minder activiteiten. 
Voorbeelden hierin zijn de JVC Cuijk Kick-off dag die mede mogelijk wordt gemaakt door KIKA 
Holland fruit, XXS Voetbaldag met diverse levensgrote voetbalspellen. Denk ook aan Sinterklaas 
die jaarlijks terug komt en waar we XXS Buiten in betrekken. Daarnaast het open 
nieuwjaarstoernooi in de LACO waarbij VV SIOL ook aansluit met hun leden en vrienden. Maar 
denk ook aan voetbaltoernooien die we bij JVC Cuijk hebben georganiseerd zoals het 
bedrijfstoernooi van Danone en het jaarlijks VTT toernooi in het voorjaar. Als laatste helpen we 
diverse andere afdelingen binnen de club met onze inzet, zoals de TC met de implementatie van de 
camera's op het hoofdveld voor live streaming van de wedstrijden en het mogelijk maken om deze 
te analyseren na de wedstrijden ten goede van onze goede jeugdopleiding. Wat we dit jaar als 
jaarlijks evenement willen toevoegen is het EA FIFA 19 toernooi voor alle afdelingen binnen JVC 
Cuijk.  

  
 
 
 
 
8. Vrijwilligerszaken 
 
 

1. De aftrap 
 
In 2015 is de vrijwilligerscommissie in het leven geroepen met als doel het inventariseren, 
werven en inzetten van vrijwilligers. Daarnaast heeft de commissie het vrijwilligersbeleid 
uitgerold. 
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In 2016-2017 zijn we gestart met de verplichte vrijwilligersbijdrage en vorig jaar is de 
vacature voor de bestuursfunctie Vrijwilligerszaken uitgezet. 
 
 
 

2. De rust 
 
Het doel is de commissie weer bij elkaar te krijgen en een goede inventarisatie te maken van 
de knelpunten. Als we de basis weer hebben staan, kunnen we vooruit en onze visie zoals 
verwoord in het beleidsplan daadwerkelijk gaan uitvoeren. 
 
De portefeuille Vrijwilligerszaken zal worden ingevuld door Leonie Ceelen. Leonie heeft ruime 
ervaring op bestuurlijk niveau en is een echt verenigingsmens die zich voorheen heeft ingezet 
voor verschillende carnavalsverenigingen. 
 
De voetbal.nl app is geїmplementeerd. Deze app maakt de communicatie tussen de KNVB, de 
vereniging JVC Cuijk en haar leden veel gemakkelijker. 
Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de app te downloaden en deze wordt 
nu verenigings-breed ingezet. 
 
Voor de vrijwilligerstaken betekent dit dat ouders zelf kunnen inschrijven voor een taak, maar 
ook hele teams kunnen een taak uitvoeren. Zoals het fluiten tijdens een toernooi (JO-17) of 
het schoonmaken van de tribunes (JO-19). 
Mede door de inzet van MO-17 is de Danone dag een groot succes geworden, maar we willen 
ook hier de veteranen bedanken voor hun inzet bij de verkoop van de loten tijdens de 
thuiswedstrijden. 
 
 

3. De tussenstand 
 
In tegenstelling tot alle andere portefeuilles gaat het hier om mensen. Niet om inkomsten, 
uitgaven of prestaties, maar om mensen. 
Mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de club. Mensen op wie je kunt rekenen, mensen 
die een hart voor JVC hebben. 
 
En helaas zijn die er niet genoeg. Natuurlijk gaat het beter en heeft onze maatregel 
bijgedragen aan een betere bezetting, maar er is nog een lange weg te gaan. 
We wisten vorig jaar al dat vrijwilligerszaken zou blijven liggen. Deels wegens onderbezetting 
vanuit het bestuur en deels omdat we in afwachting waren van de resultaten van de invoer van 
de taakverplichting. 
 
Toch hebben in 2017-2018 veel leden bijgedragen in de vorm van vrijwilligerstaken. In dit 
seizoen hebben we voor het eerst ieder lid van JVC Cuijk zelf of hun ouders zelf laten 
intekenen via de voetbal.nl app voor vrijwilligerstaken. Dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan het seizoen 2017 – 2018. 
Het grootste gedeelte van de leden hebben bijgedragen door middel van het verrichten van 
een taak voor minimaal 8 uur. Daarnaast hebben een aantal leden gekozen om het bedrag van 
€50,- te betalen en daarmee een geldelijke bijdrage te leveren. 
 
In cijfers: 
 
734 leden JVC Cuijk 
469 leden met de voetbal.bl app. 
180 leden bezetten een bestuurlijke of staffunctie binnen JVC of zitten in een commissie 
  70 leden hebben de geldelijke bijdrage van €50,- voldaan 
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We luisteren naar de geluiden van buitenaf. En er zijn een hoop geluiden geweest de afgelopen 
jaren. Maar dat maakt dat we nu wel weten waar we staan en hebben goede verbeterpunten 
die voor aankomend seizoen worden uitgevoerd. 
 
JVC waardeert zijn vrijwilligers. Dat dit meer en beter uitgedragen kan worden is een feit en 
het grootste verbeterpunt voor direct al dit lopende seizoen. Want als je iemand bedankt 
creëer je commitment, betrokkenheid. En betrokken mensen helpen graag, dragen een 
steentje bij en zorgen voor een groter netwerk van vrijwilligers. Dan is de cirkel rond. 
 

4. De tweede helft 
 
En hoe gaan we verder? Wat zijn de plannen? 

 
• Betrokkenheid creëeren bij de huidige vrijwilligers, hoe klein de bijdrage ook 

lijkt. Iedereen wordt gewaardeerd; 
• Het aantrekken van vrijwilligers door middel van het inzetten van nieuwe 

netwerken en het benaderen van het bedrijfsleven; 
• De vrijwilligerstaken in de app moeten drastisch worden uitgebreid. Dit moet per 

commissie worden aangeleverd en gefaciliteerd want meer diversiteit van taken 
trekt meer vrijwilligers; 

• In samenwerking met Maurice Zonnenberg zal er een traject van workshops en 
bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle vrijwilligers om het 
gastheerschap en de betrokkenheid te vergroten. 

 
 
 
 
 
9.  Accommodatie 
 
De grootste investering in het voorbije seizoen is de realisatie van de zonnepanelen installatie 
waarop de verlichting van het hoofdveld is aangesloten. Door de prachtige zomer is de 
opbrengst daarvan 15% hoger waardoor hebben kunnen bezuinigen in energie lasten.  
Ruim 13500 kWh zijn ruim voldoende om in het verbruik op het hoofdveld te kunnen voorzien. 
Dat biedt nog ruimte om te bezien of we nog meer voordeel kunnen behalen. 
Een extra investering daarvoor is echter noodzakelijk en daarvoor staat nog steeds de 
mogelijkheid open om door middel van obligatie daarin deel te nemen. 
 
De extreem droge zomer ga vaak reden tot zorg, onze gemeente denkt erover om de sproei 
installatie te splitsen per vereniging zodat beter maat werk geleverd kan worden.  
Gelukkig zijn er weer enkele vrijwilligers meer inzetbaar bij het onderhoud van de 
accommodatie. We kunnen alleen maar hopen dat nog meer leden zich geroepen voelen  
om regelmatig hun bijdrage te leveren op maandag ochtend of zaterdag en in overleg met 
Huub van der Cruijsen zijn er nog wel meer momenten waarop we dringend hulp nodig 
hebben. 
 


