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1. Inleiding  
 
In dit verslag staan wij even stil bij de ontwikkelingen binnen onze vereniging het afgelopen 
sportjaar en sport seizoen. 
Het was een turbulente periode die ons in ieder geval weer met beide benen op de grond heeft 
gezet.  
Er is afscheid genomen van ons vlaggeschip het Zondag 1 en daarmee is een einde gekomen 
aan ons optreden in de derde divisie. 
De reden waarom is reeds uitvoerig uiteen gezet, en het heeft dan ook de brede steun gehad 
van onze leden en ook van de samenleving waar binnen wij als vereniging functioneren. 
De tering naar de nering zetten is een oud begrip dat nog steeds gelding heeft. 
Wij hebben sedert 2015 al een stevige slag gemaakt echter het bleek nog niet genoeg te zijn. 
Van nu af aan, gaan wij als vereniging, weer opbouwen, om de vereniging weer gezond te 
krijgen. 
Op sportief gebied zijn er slagen gemaakt, zo hebben wij de aanzet gegeven om te komen tot 
een jeugdopleiding, die gecertificeerd is door de KNVB, en hebben wij mensen bereid 
gevonden met bijzondere kwaliteiten, die ons daarin willen bij staan. 
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe opzet, waar het de sponsoring betreft, en ook de 
kantine is aangepakt kortom alle zeilen zijn weer bijgezet om de opbouw die ons voor ogen 
staat te kunnen realiseren. 
 
 
 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur van JVC Cuijk bestond dit seizoen uit: 
 
Ton van Elk de Freese Voorzitter  
Sjaak Wellesen                   Secretaris - facilitaire zaken 
Jacques Arts   Penningmeester - Horecazaken 
Maurits de Boer                  Interne communicatie  
Huub van de Cruijsen Accommodatie 
William Janssen  Commerciële zaken / business club 
Marco Janssen  Vrijwilligerszaken - Voetbalzaken 
Maurice Zonnenberg           gedurende het seizoen afgetreden als bestuurslid 
Leonie Ceelen   Vrijwilligerszaken - 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 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Spelende leden 
2018-2019 443 M V JO19 MO19 JO17 MO17 JO15 MO15 JO13 MO13 JO11 MO11 JO9 O9M JO7 MO7 
Senioren 88 79 9 
Junioren 164              30 23 

 
36 17 48 10 

Pupillen 144 72 8 56 8 
 Minipupillen 39 27 2 6 2 
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Aantal leden 

2016- 
2017          

 
2017-
2018 

 
2018-
2019 
 

 
2019-
2020 
 

Totaal 794 752 742 638 
Verenigingslid 42 25 59 61 
KNVB 835 752 727 577 
Senioren 154 95 106 88 
Junioren 227 185 177 164 
Pupillen 262 144 144 144 
Mini Pupillen … 100 77 39 
Overig 192 226 223 195 

 
 

4 Contributie, Kledingfonds, Participatiebijdrage, Seizoenkaarten 
 
De contributiebedragen voor het seizoen 2019-2020 staan hierna in een tabel 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). 

Inning van contributie, bijdrage kledingfonds, participatiebijdrage 
Contributie en bijdrage kledingfonds worden zo veel mogelijk jaarlijks aan het begin van het 
seizoen geïnd middels een automatische incasso. 
De toeslag voor prestatieteams wordt in de loop van september geïnd. 
De participatiebijdrage wordt in de loop van het seizoen geïnd. 
Aan het in onze ledenadministratie bekende e-mailadres wordt aan ieder lid bij een inning 
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 

De bedragen voor het seizoen 2019-2020  

Contributie JVC Cuijk  

Seizoen 2018-2019   
Senioren prestatief  €              170,00 

https://www.jvccuijk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Machtigingsformulier.pdf
mailto:penningmeester@jvccuijk.nl
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Senioren recreatief  €              140,00 
Junioren tot 19 jaar prestatief  €              160,00 
Junioren tot 19 jaar recreatief  €              140,00 
Junioren tot 17 jaar prestatief  €              145,00 
Junioren tot 17 jaar recreatief  €              125,00 
Junioren tot 15 jaar prestatief  €              125,00 
Junioren tot 15 jaar recreatief  €              105,00 
Pupillen tot 13 jaar  €              105,00 
Pupillen tot 11 jaar  €                90,00 
Pupillen tot   9 jaar  €                70,00   
Peildatum voor alle hiervoor genoemde leeftijden is 31-12-2018  
  
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  €                       –   
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  €                       –   
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. 

 
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. Het is de bedoeling dat de donderdagavond weer benut wordt als clubavond voor alle 
leden. 
De acties rond de gezonde kantine worden ook komend seizoen voortgezet. 
Tegen redelijke prijzen worden regelmatig een aantal lekkere producten voor verkoop aangeboden. 
  
En bij dit alles past een slogan: gezelligheid komt niet vanzelf, die maak je met elkaar. 
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6.  Commerciële zaken 

De nasleep van de leegloop van de Business Club is duidelijk voelbaar binnen de vereniging. 
Financieel heeft JVC hier veel van geleden en door alle tegenstrijdige berichten heeft ons dit 
ook in aanzien geschaad. Het sentiment was afgelopen seizoen voelbaar onder onze leden. 

Aan ons om dit om te draaien. Er moeten dringend nieuwe sponsoren worden gevonden, 
lopende contracten worden behouden en weer een stabiele bron van inkomsten voor JVC 
worden gebouwd. 
Er is wel versterking gekomen in de vorm van bestuurslid Leonie Ceelen, maar door het 
inkrimpen van de activiteiten van William Janssen is er nog steeds behoefte aan structurele 
versterking van het commerciële team. 

Sponsoring behelst anno 2019 ook meer dan een bord ophangen van een bedrijf of rondlopen 
in trainingspakken met bedrukking. Ondernemers willen meer. Men verwacht, en geheel terecht, 
wat terug. En moet kruisbestuiving plaatsvinden. JVC heeft de financiële middelen nodig en 
bedrijven moeten bijvoorbeeld kunnen beschikken over onze accommodatie of sportvelden, of 
denk aan het ondersteunen via social media. Sponsoring groeit meer en meer uit naar een 
samenwerking tussen sport en ondernemers. JVC gaat hier zeker invulling aan geven en er zijn 
al concrete plannen. 

Wij zien mogelijkheden en verwelkomden dit seizoen al aan aantal (niet altijd geheel nieuwe) 
sponsoren. Kijkt u maar hoe mooi ons SIOL-JVC Dames1 erbij loopt, of Zaterdag 1 en JO19-1. 
Op naar meer. 
Heeft u een bedrijf en interesse in JVC sponsoren of kent u een geïnteresseerd bedrijf. Of wilt 
u juist zelf meewerken aan het commerciële succes van JVC, meld het dan via commerciele-
zaken@jvccuijk.nl 

  

  
 
7.  Communicatie 
 

a. Intern 

Ten behoeve van een zuivere ledenadministratie en een goede contributie inning is door 
middel van een nieuw communicatie schema vastgelegd welke functionarissen aan welke 
functionarissen in een tijdvolgorde rapporteren. Dit schema functioneert tot op heden naar 
behoren. 
Ten behoeve van het bijhouden van de JVC Cuijk site zijn afspraken gemaakt over procedure 
en  taakverdeling. De essentie van wat belangrijk is kan men op deze site vinden. Niet echter 
mag men verwachten dat de site vergelijkbaar is met een professioneel ontworpen en 
bijgehouden dagblad. 

b. Extern 

Om JVC Cuijk onder de aandacht van de Cuijkse regio te brengen en te houden werd vanuit de 
vereniging het volgende ondernomen: 

• Onderhoud contacten met de pers (Cuijks Weekblad, de Maasdriehoek, de 
Gelderlander). 

• Diverse artikelen in Cuijks Weekblad. 
• Het uitbrengen van de Jaargids. 
• De voorbereiding van het JVC Cuijk-Jumbo plaatjesboek, uitgebracht op 5 oktober j.l. 
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8.  Voetbalzaken 
 
 
Het seizoen 2018-2019 was verenigingsbreed in sportief resultaat niet het meest succesvolle 
seizoen te noemen. Naar mening van de technische commissie is in seizoen 2018-2019 wel 
een basis gelegd voor sportieve successen in de nabije toekomst. 
 
Daarbij hebben er weer veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van voetbalzaken. 
Deels heel zichtbaar en deels op de achtergrond. 
 
Waar we vorig jaar nog vermeldde dat de technische commissie stevig was uitgebreid en we 
het streven naderden om voor alle clusterleeftijdsgroepen 2 technisch coördinatoren en 2 
organisatorisch coördinatoren in te kunnen zetten werd dit hoopvolle streven in de laatste fase 
van het seizoen 2018-2019 overhoop gehaald. 
Er ontstonden op dat moment vacatures bij de leeftijdsgroep 7 tot en met 11 jaar, een 
vacature bij 15 tot en met 19 jaar, een vacature in het senioren deel en 2 vacatures bij de 
dames. Hierdoor komt het werk neer op de getrouwen, die we daar ontzettend erkentelijk voor 
zijn. 
 
De noodzaak om op elke leeftijdsgroep 2 technisch en organisatorisch coördinatoren te 
plaatsen is groot. Hiermee kunnen we de communicatie richting alle teams op pijl houden. Ligt 
er teveel bij en paar mensen dan is het onmogelijk om op de juiste manier te blijven 
communiceren met de diverse geledingen binnen onze club. Het is van wezenlijk belang om 
met iedereen zo goed mogelijk in contact te zijn en blijven. 
 
Een flink deel van de uitgangspunten die we 3 jaar geleden benoemd hebben zijn in een snel 
tempo gerealiseerd. 

• We hebben succesvol het certificeringstraject met NMC Bright en de KNVB doorlopen. 
We hebben inmiddels de status ‘gecertificeerde jeugdopleiding’ op een ‘bronzen’ niveau 
en we richten ons de komende jaren op het zilveren niveau. 
Tijdens dit certificeringstraject is onze jeugdopleiding op alle fronten ’doorgelicht’ en 
hebben de TC en de trainers met het certificeringsorgaan diverse gesprekken gevoerd. 
Natuurlijk kwamen hieruit ook gratis adviezen die we de komende jaren zullen opvolgen 
om het ‘zilveren’ niveau te behalen.  
We mogen de naam van Hans Toussaint noemen als grote roerganger achter dit 
certificeringstraject. Hij heeft hier achter de schermen veel tijd in gestoken. 

• Relaties met Betaald Voetbal Verenigingen zijn stabiel en we zijn een nauwere 
samenwerking met NEC aan het verkennen. 

• 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. 

• We zien een hoopvolle beweging in onze seniorenafdeling. Inmiddels hebben we 6 
senioren teams waarbij het vermeldenswaardig is dat er sprake is van een compleet 
jeugdelftal dat onder de bezielende leiding van hun trainer en leiders, vanuit de 
recreatieve jeugd door is gestroomd naar de senioren. Het gat in onze voetbalpiramide, 
was 1 van de speerpunten van onze vereniging. Op recreatief en prestatief niveau is er 
spraken van doorstroming geweest het afgelopen seizoen. Op prestatief niveau, met 
een elftal in de 3e divisie was er sprake van een ongekend aantal spelers uit de eigen 
jeugdopleiding. Uniek voor de 3e divisie. Het 1e zaterdagelftal bood eigen jeugd ook de 
kans om op prestatief senioren niveau actief te zijn. 

 
Vrouwenvoetbal 
 
De in ons vorige jaarverslag genoemde nieuwe vrouwencommissie is halverwege het vorige 
seizoen van samenstelling gewijzigd door het opstappen van diverse leden. Ook lukte het niet 
om het eerste vrouwen elftal alleen in de lucht te houden. Na gesprekken met diverse 
verenigingen om samen te werken lag de oplossing om de hoek. Met SIOL werd een 
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succesvolle samenwerking opgezet. Dit leidde tot een Samenwerkend Team dat in de 5e klasse 
de tweede seizoenshelft afmaakte. De dames laten zien dat een samenwerking van SIOL en 
JVC Cuijk vanuit een gezamenlijke wens van uit de vereniging zelf ontstaat. Een voorbeeld 
voor toekomstige initiatieven. 
 
 
JVC Cuijk Zondag 1 
 
Voor JVC 1 was het seizoen 2018-2019 een seizoen dat in resultaat niet alleen bepaald werd 
door voetbal, maar ook door financiële perikelen. Het financiële deel en de daarmee 
samenhangende turbulentie maakte dat de prestaties op het veld zodanig beïnvloed werden 
dat het leidde tot een degradatie uit de 3e divisie. 
 
Onder leiding van Ferdi Akankan en Dennis Straatman werd met een selectie bestaande uit 
opnieuw veel door JVC Cuijk zelf opgeleide spelers, aan het begin van het seizoen, 
aanvankelijk hoopvol gepresteerd. Er werd gezocht naar een ideale samenstelling en de 
resultaten waren wisselend. Mooie resultaten tegen kampioenskandidaten wisselden af met 
mindere resultaten tegen ‘de mindere goden’. In de meeste gevallen was JVC Cuijk in de 
eerste seizoenshelft in de 3e divisie een tegenstander om rekening mee te houden. 
 
Halverwege het seizoen nam Jordy van de Kerkhoff het stokje over van assistent-trainer 
Dennis Straatman over. Dennis Straatman nam op zijn beurt de positie van Dennis Koenders, 
trainer van ons zaterdag eerste elftal, over. Als echte clubman maakte hij zich vanaf de eerste 
training hard voor dit elftal. 
 
In januari 2019 werd duidelijk dat door teruglopende sponsorinkomsten vanuit de bussinesclub 
en door minder financiële mogelijkheden binnen de vereniging, een beperkter budget voor het 
nieuwe seizoen beschikbaar zou zijn. Dit maakte dat de TC zich, met beperkte middelen, 
opnieuw moest oriënteren op een minder kostbare spelersgroep voor het nieuwe 
seizoen.  Hoopvolle toezeggingen van buiten, maakten echter dat er wellicht meer te besteden 
was voor ons eerste zondag elftal. Toen in april duidelijk werd dat de hoopvolle toezeggingen 
niet zouden kunnen leiden tot het in de lucht houden van een eerste elftal op divisie-niveau en 
daarbij opgeteld de salarissen van de spelers door de bussinesclub niet voldaan konden 
worden voor het lopende seizoen 2018-2019 werd de invloed hiervan op de spelersgroep zo 
groot dat dit ook op het veld terug te zien was. Ondanks het feit dat het gros van de spelers 
zich maximaal bleef inzetten voor een goed resultaat. 
Dit alles leidde tot een terugtrekking van ons 1e zondagelftal uit de 3e divisie. 
Een zwarte periode voor het prestatievoetbal bij JVC Cuijk 
 
 
JVC Cuijk Zaterdag 1 
 
Het zaterdag eerste elftal van JVC Cuijk degradeerde in de nacompetitie naar de zaterdag 4e 
klasse. De te smalle selectie kon de blessures van de belangrijke spelers voor dit team niet 
opvangen. Trainer Dennis Koenders nam voor het eerst dit elftal als hoofdtrainer onder zijn 
hoede. Dit elftal, uitkomend in de 3e klasse Oost zorgde er in beginsel voor dat de nodige 
punten werden binnen gehaald en niets leek er op dat het seizoen met een degradatie zou 
eindigen. Echter richting de winterstop bleek al de te smalle selectie en werden de zorgen 
groter. Na de winterstop droeg Dennis Koenders het stokje over aan zijn vriend Dennis 
Straatman, echter hij kon gedurende de 2e seizoenshelft het tij niet keren. 
 
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 
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waarmee ze bijdragen aan de ontwikkeling van de spelers. Vrijwel alle selectieteams hebben 
een gediplomeerde trainer voor de groep staan. Ook de keepers kunnen bij JVC Cuijk rekenen 
op een goede opleiding. Onder leiding van Hans Geurts en William van Den Berg zetten zij elke 
dinsdag een grote groep prestatieve en recreatieve keepers aan het werk. 
 
 
 
Een terechte beloning is dan ook de certificering van onze jeugdopleiding door de KNVB. Ook 
de vermelding in het trainersmagazine ‘De voetbaltrainer’ dat we tot de 25 beste 
jeugdopleidingen van Nederland behoren vervult ons met trots. 
 
Vermeldenswaardig is dat het meidenteam onder 17-1 de tweede seizoenshelft kampioen 
werd. Het meidenteam onder 19-1 presteerde in de hoofdklasse Oost prima 
 
Ons jongens onder 19-1- team bereikte in de 4e divisie l de nacompetitie voor een promotie 
naar de 3e divisie. Op een haar na mistte het team van trainer Jerino Lekatompessy de 
promotie. 
Het jongens onder 17-1 -team was tot in de laatste fase van het seizoen dicht bij een 
nacompetitieplek. Zij werden echter de dupe van veel blessureleed bij andere teams en de 
keuzes van de vereniging. Veel spelers van dit team maakten hun opwachting in het jongens 
onder 19-1 team. Een mooie doorstroming en kans voor hen. 
Vermeldenswaardig is ook de prestatie van het onder 15-1 team dat in de 2e divisie speelde. 
Zij werden, na 4 betaald voetbal organisaties, 5e als eerste amateurclub 
Een aantal kampioenen kunnen we hier noemen; MO17-1, JO 10-1, JO9-1 
 
Diverse teams werden kampioen en de aanwas van meisjes groeit. Een compleet nieuw 
meisjesteam en daarnaast nog diverse meisjes die in de jongensteams spelen zorgt ervoor dat 
we ook op dat gebied positief de toekomst in kijken. 
 
 
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’. 
 
We faciliteerden in seizoen 2018-2019 het behalen van het verplichte spelregelbewijs voor de 
jongens onder 17. Een introductiebijeenkomst en een examenbijeenkomst maakten dat het 
grootste deel van deze jongens het spelregelbewijs haalden. Wordt dit spelregelbewijs niet 
behaald dat mogen zij het seizoen daarna niet voetballen in competitieverband. 
 
Daarnaast werken we samen met SIOL aan een interne scheidsrechtersopleiding. Hier hebben 
diverse teams het afgelopen seizoen al mondjesmaat van mogen profiteren. 
 
We zijn als club aangewezen op vrijwilligers die opstaan om wedstrijden te begeleiden. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden via vrijwilligers@jvccuijk.nl  
 
 
Activiteitencommissie. 
 

De activiteitencommissie onder leiding van Michel Creemers 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. 

mailto:vrijwilligers@jvccuijk.nl
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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. 
 

De activiteiten die de activiteitencommissie organiseert: 

• JVC Cuijk Kick-off dag  
• XXS Voetbaldag met diverse levensgrote voetbalspellen.  
• Sinterklaasfeest voor de jongsten 
• Het open nieuwjaarstoernooi in de LACO waarbij VV SIOL ook aansluit met hun leden 

en vrienden.  
• Op 29 mei organiseerde JVC Cuijk voetbalworkshops ten behoeve van de sportdag van 

het Merletcollege Cuijk om zo de belangstelling voor voetbal bij de Cuijkse jeugd op 
een toegankelijke wijze te bevorderen. 

• De voetbaltoernooien bij JVC Cuijk. 
• 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.  

 
9. Vrijwilligerszaken 
 
De ingeslagen weg is doorgezet.  
De commissie vrijwilligerszaken stelt zich ten doel om alle leden te betrekken bij het uitvoeren 
van taken binnen de club. Hierin staat de vrijwilligerscommissie van JVC Cuijk niet alleen. In 
heel Nederland houden clubs hun hoofd moeilijk boven water en komt het werk neer op 
enkelen. Van ieder binnen de club wordt gevraagd bij te dragen in de vorm van 
vrijwilligerstaken. In heel Nederland vragen clubs dit van hun leden. Alleen dan kunnen de 
verenigingen overeind blijven. Meedoen creëert ook binding en kinderen zien dat hun ouders 
de vereniging belangrijk vinden. Dit zorgt er ook voor dat kinderen zich meer binden aan de 
club en vanzelfsprekender zullen bijdragen. 
 
Op de website is het vrijwilligersbeleid te lezen. Het is leesbaarder gemaakt en verkort. 
Hierin vindt u ook de uitgangspunten van onze club op dit gebied. 
Het inschrijven via de vrijwilligersapp is verder doorgevoerd en wordt wisselend ervaren. 
We hebben echter dit middel nodig om goed in beeld te houden wie actief zijn geweest. 
De voetbal.nl app zorgt voor een makkelijkere communicatie tussen leden en vereniging en 
KNVB. Sommige leden vinden de voetbal.nl app nog een lastig middel, echter inschrijven via 
de vrijwilligers@jvccuijk.nl mail kan ook 
Inschrijven voor taken als; kantinedienst, papierdienst, scheidsrechter zijn bij 
jeugdwedstrijden, toernooien organiseren, de actie vriendenloterij coördineren of andere 
taken, is mogelijk 
 
Het afgelopen jaar werd de portefeuille vrijwilligerszaken vanuit het bestuur door Leonie 
Ceelen ingevuld. De andere leden zijn; Juanita Theunissen, Nordi Bouadar, Leo Giesbers en 
Marco Janssen 
 
10.  Accommodatie 
 
De grootste investering in het voorbije seizoen is de realisatie van de opberglocatie voor de 
verplaatsbare doelen. Daartoe is een doorsteek door het talud en een nieuwe poort naar het 
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hoofdveld gerealiseerd. Deze opberglocatie is door onze vrijwilligers onder leiding van Huub 
van de Cruijsen uitgegraven en bestraat. Tevens zijn vele doelen van nieuwe netten voorzien.  
 
In de periode juni-augustus is de kantine opgeknapt onder leiding van onze nieuwe kantine 
beheerders Jolanda Weijers en Marjon Toonen. Samen met hun families en met vrijwilligers is  
er hard gewerkt aan een verfbeurt en een nieuwe opstelling van het meubilair en een 
gezelliger aankleding.  


