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Jaarverslag JVC Cuijk 2019-2020  
 

 

1. Inleiding  
 

Het is gebruikelijk in een jaarverslag om even terug te blikken naar het afgelopen seizoen. 

Wij hebben de afgelopen periode weer als van ouds mogen draaien als voetbalvereniging, 

echter halverwege het seizoen werden wij geconfronteerd met de maatregelen rond corona, 

waardoor duidelijk roet in het eten werd gegooid. 

Desondanks is het, het Zaterdag 1 team, toch gelukt te promoveren en dat is hoe dan ook een 

knappe prestatie. 

Daarmee wordt het een waardige opvolger van ons eerdere vlaggenschip in de derde divisie.  

Het behoeft slechts weinig voorstellingsvermogen om te begrijpen, dat de corona maatregelen 

alles behalve meewerken aan een verder herstel van onze financiële positie nu immers een 

van de voornaamste inkomstenbronnen voor onze vereniging , de kantine, nauwelijks omzet 

heeft kunnen maken. 

Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op onze financiële positie en veroorzaakt weer de nodige 

uitdagingen voor onze vereniging, waaronder wij in de komende periode opnieuw de schouders 

moeten zetten. 

Ook het afgelopen jaar hebben wij weer moeten constateren, dat wij handen te kort komen, 

alhoewel ons huidig vrijwilligers team zijn stinkende best doet om alles op een juiste wijze te 

laten verlopen . 

Een beroep op nieuwe mensen, die ook iets willen betekenen voor de vereniging blijft een 

onderwerp van voortdurende zorg. Heeft een vereniging bestaansrecht heeft als er geen 

vrijwilligers meer zijn die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken? 

Ook de sponsoring is in de afgelopen periode terug gelopen en ook daarvoor is dringend 

behoefte aan medewerkers, die voor de vereniging de boer op willen gaan.   

Wij zijn en blijven echter positief in ons streven de vereniging weer voorwaarts te blijven 

stuwen, eerst op naar de negentig jaar en daarna naar de honderd, echter niet zonder uw 

medewerking en inzet. 

 

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                  Communicatie  

Huub van de Cruijsen Accommodatie 

William Janssen  Commerciële zaken 

Marco Janssen  Voetbalzaken – Vrijwilligers zaken 

Leonie Ceelen   Vrijwilligerszaken 

Nella Ririmasse                  Notuliste 
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3. Aantal leden. 
 

Het totaal aantal en ook het aantal spelende leden is opnieuw gedaald. 

Actueel (1-10-2020) ziet de opbouw van het leden bestand er als volgt uit 

 
 
 

Aantal leden 

2016- 

2017          

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

 

2019-

2020 

 

 

2020-

2021 

 

Totaal 794 752 742 638 578    

Verenigingslid 42 25 59 61 72 

KNVB 835 752 727 577 506 

Senioren 154 95 106 88 72 

Junioren 227 185 177 164 152 

Pupillen 262 144 144 144 119 

Mini Pupillen … 100 77 39 19 

Overig 192 226 223 195 143 

 
 

4 Contributie, Kledingfonds, Participatiebijdrage, Seizoenkaarten 
 
  

De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 staan hierna in een tabel vermeld.  

Deze zijn vooralsnog gelijk gebleven aan die van vorig seizoen.  

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 2020-2021   

Contributie JVC Cuijk  Seizoen 2020-2021 

    

Senioren prestatief                     €              170,00  

Senioren recreatief                      €              140,00  
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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 31-12-2019   

    

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  
 
De coronacrisis had onmiskenbaar zijn invloed op het resultaat van de kantine. 

Het goede resultaat over het eerste halfjaar kon daarom niet worden voortgezet. 

Ook komend seizoen, zo is de verwachting, zal het resultaat minder zijn dan we gewend zijn. 

Dit alles ondanks de inzet van veel vrijwilligers en vooral de kantineverantwoordelijken Jolanda 

Weijers en Marion Toonen en hun gezinnen (kanjers!).  

De sfeerverbeteringen in de kantine werden breed en goed op prijs gesteld. 

De acties rond de gezonde kantine zijn -ook als gevolg van Corona- niet verder uitgewerkt.  

Op het wensenlijstje staat een nieuwe kassa, waardoor de verantwoording van omzet en 

voorraad vereenvoudigd kan worden.  

  
6.  Commerciële zaken 

 
Afwikkeling stichting : De Stichting Ondersteuningsfonds JVC Cuijk heeft momenteel geen 

activiteiten. Er staat nog een bedrag van enkele honderden euro's op de rekening. Ook vanuit 

de enkele schuldeisers die er zijn zien wij geen activiteiten. Momenteel is de stichting dan ook 

"slapende".  

De commerciele commissie bestaat uit Patrick van Rooij, Bart Theunissen, Gerard van Thiel, 

Leonie Ceelen (door ziekte pas op de plaats moeten maken) en William Janssen. Het afgelopen 

jaar was een moeilijk jaar voor de sponsorwerving. Sponsorwerving in coronatijd is geen 

gemakkelijke opgave. Desondanks zijn er toch enkele sponsoren bereid geweest om iets voor 

JVC Cuijk te willen betekenen. Daarentegen haken er ook sponsoren af. Dit kan zijn door de 

coronatijd , maar ook zijn er nog steeds personen die hardnekkig negatieve onjuiste verhalen 

blijven verkondigen over JVC Cuijk, waardoor sponsoren afhaken.  
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Het zou mooi zijn als de leden van JVC Cuijk ieder in hun eigen omgeving meewerken aan 

sponsorwerving en potentiële sponsoren melden bij de commerciële commissie. Die dan deze " 

warme " lead  om kunnen zetten in een sponsorcontract. Ondersteuning is gewenst, met name 

door personen / ouders vanuit de jeugdafdeling. Hiermee komen we in contact met de mensen 

die er belang bij hebben dat hun eigen jeugd goed gefaciliteerd kan sporten en hieraan wellicht 

via sponsoring een bijdrage willen leveren.  

7.  Communicatie 
 

a. Intern 

Ten behoeve van een zuivere ledenadministratie en een goede contributie inning is door 

middel van een 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. De site 

wordt zo actueel mogelijk gehouden. Niet echter mag men verwachten dat de site 

vergelijkbaar is met een professioneel ontworpen en bijgehouden dagblad. Naast berichtgeving 

op de site worden de leden geïnformeerd op de social media en ook persoonlijk gemaild. 

 

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 (De Maasdriehoek-Cuijks Weekblad, de Stier, de 

Gelderlander). 

 Het uitbrengen van het JVC Cuijk-Jumbo plaatjesboek in oktober 2019. 

8.  Voetbalzaken 
 
Het seizoen 2019-2020 was verenigingsbreed in sportief resultaat en in ledenaantallen nog 

steeds niet het meest succesvolle seizoen te noemen. Echter de promotie van ons 1e elftal 

geeft hoop. De basis voor successen wordt gelegd in de jeugdopleiding. Hoopvolle 

ontwikkelingen in ledenaantallen en sportieve resultaten komen voorzichtig tevoorschijn. 

Met een nog steeds te kleine bezetting heeft de technische commissie een prestatie geleverd 

door al in een vroegtijdig stadium trainers vast te leggen voor het seizoen 2019-2020.  

Gedurende het seizoen zijn er nieuwe technische commissie leden aangesloten. Leo Giesbers, 

Vasco Westerhof, Fred Seeger, Gerrie Christiaans, John Tijssen, Paul Renirie, Edwin Smits, 

Danny Ploem en Alfons Willems vormden de technische commissie. Een coördinator 

vrouwenvoetbal is nog niet opgestaan.  

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. Op dit moment hebben we in 

Nonja Schuijfel 1 organisatorische coördinator en dat willen we graag uitgebreid zien. 

 

De gerealiseerde uitgangspunten die in het vorige jaarverslag zijn benoemd, staan nog steeds 

en daar borduren we op voort, terwijl we tegelijkertijd de nodige verbeterpunten  

We moeten blijven investeren in de het certificeringstraject met NMC Bright en de KNVB De 

status ‘gecertificeerde jeugdopleiding’ op een ‘bronzen’ niveau willen we graag behouden en 

eventueel door ontwikkelen. 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. 
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We zien een hoopvolle beweging in onze seniorenafdeling. Inmiddels hebben we 6 senioren 

teams waaronder 1 vrouwenteam.  

 

In het vorige jaarverslag werd vermeld dat de terugtrekking van ons eerste zondag elftal uit 

de 3e divisie een zwarte bladzijde was. Prestatief gezien klopt dit, maar we zien ook dat in ons 

huidige eerste elftal een echt verenigingselftal zichtbaar is met betrokken spelers en 

begeleiding. Zij laten zich zien als echte JVC-ers. De doorstroming van nog meer jeugdspelers 

is duidelijk zichtbaar. Het Cuijkse gezicht is nog nadrukkelijker aanwezig en een verdiende 

promotie geeft de vereniging hoop. 

 

Vrouwenvoetbal 
 

In seizoen 2019-2020 telde de vrouwen/ meisjesafdeling een gezamenlijk damesteam met 

buurvereniging SIOL. Een mooie samenwerking die we als JVC Cuijk graag op meerdere 

fronten een vervolg zouden willen geven. De dames laten zien dat een samenwerking van 

SIOL en JVC Cuijk vanuit een gezamenlijke wens van uit de vereniging zelf ontstaat.  

Naast het dames elftal kende JVC Cuijk in seizoen 2019-2020 een meisjes team in de 

leeftijdsklasse onder 12, onder 17, en 2 teams onder 19. 

We zien dat steeds meer meisjes in een jongensteam spelen. 

We hebben nog steeds een vacature voor coördinator vrouwenvoetbal. 

 

JVC Cuijk 1 
 

Voor JVC 1 was seizoen 2019-2020 een vreemd jaar. Overtuigend werden de wedstrijden 

gewonnen en stond ons eerste elftal onbedreigd aan kop en stevenden we af op een 

kampioenschap. Dit werd plots onderbroken door de COVID-19 uitbraak. Zeer terecht kregen 

we van de KNVB een promotieplaats toegewezen. 

Onder leiding van Dennis Straatman werd met een selectie bestaande uit allemaal door JVC 

Cuijk zelf opgeleide spelers ( met enkele verse jeugdspelers) een prima resultaat behaald. Ook 

spelers die hun geluk elders beproefden keerden terug op het oude nest en spreken 

vertrouwen uit in de ontwikkelingen bij JVC Cuijk. 

 

JVC Cuijk jeugdafdeling 
 

Het niveau waarop onze selectieteams spelen zorgt er voor dat de betere voetballers uit de 

regio zichzelf bij JVC Cuijk melden. Dit is prettig voor het niveau waarop we voetballen, maar 

zorgt soms ook voor een ‘knellende’ situatie. We willen graag de spelers en ouders uit Cuijk 

binden aan onze club. Zij zijn de vrijwilligers van onze club en zij dragen bij aan het 

voortbestaan. Tegelijkertijd vraagt het spelen op divisieniveau soms om impulsen van spelers 

die uit de regio komen. We geloven dat binnen JVC Cuijk deze combinatie mogelijk blijft 

wanneer we op een zorgvuldige manier hiermee omgaan. 

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. 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 William van Den Berg zetten zij elke dinsdag een grote groep 

prestatieve en recreatieve keepers aan het werk. 

De resultaten gedurende seizoen 2019-2020 waren niet zichtbaar in de standen op de 

ranglijst. Dit had zijn oorzaken.  

COVID 19 zorgde ervoor dat er uiteindelijk voor geen enkel team een stand werd opgemaakt. 

Vermeldenswaardig is dat jo19-1 inde subtop meedraaide. Dat jo17-1 een moeizaam jaar had 

als gevolg van het opstappen van de trainer. We waren erg blij dat Ruud Kaiser dit wilde 

waarnemen. Echter het grote aantal blessures maakte dat het een erg moeizaam seizoen werd 

voor dit team. Jo15-1 en jo13-1 hadden sportief gezien een zwaar seizoen en moesten in de 2e 

divisie proberen hun hoofd boven water te houden. Jo14-1 draaide leuk mee in hun competitie. 

Voor alle overige jeugdelftallen geldt dat er geen eindstand is opgemaakt. 
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Er zijn zorgen over de ontwikkelingen in de ledenaantallen. WE hebben een grote groep onder 

12 tot en met 17 spelers. Echter de onder 19 lichting en de onder 7 tot en met 10 leeftijd 

moeten echt aanvulling krijgen. Een werkgroep is hiervoor opgericht 

 

JVC Cuijk scheidsrechters 
 

Een kleine groep clubscheidsrechters wordt overvraagd. Initiatieven om een interne 

scheidsrechtercursus te organiseren strandden telkens door te weinig inschrijvingen. We zijn 

hierin afhankelijk van de vrijwillige inzet van leden van JVC Cuijk of enthousiaste 

‘buitenstaanders’. 

Ook in seizoen 2019-2019 faciliteren we het behalen van het verplichte spelregelbewijs voor 

de jongens en meisjes onder 17. Een introductiebijeenkomst en een examenbijeenkomst 

maakten dat het grootste deel van deze jeugdleden het spelregelbewijs haalden. Wordt dit 

spelregelbewijs niet behaald dat mogen zij het seizoen daarna niet voetballen in 

competitieverband. De onder 19 -leeftijd wordt gedurende het seizoen door de 

vrijwilligerscommissie als scheidsrechter ingedeeld op wedstrijden bij de onder 11 en 12 -

teams 

We zijn als club aangewezen op vrijwilligers die opstaan om wedstrijden te begeleiden. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via vrijwilligers@jvccuijk.nl  

 

9. Activiteitencommissie 

De COVID-19 uitbraak heeft het grootste gedeelte van de JVC – activiteiten stilgelegd. 

Hierdoor is er weinig werk geweest voor deze commissie. 

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  

 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.  

10. Vrijwilligerszaken 
 
De vrijwilligerstaken samen steeds evenrediger verdelen.  

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. 

mailto:vrijwilligers@jvccuijk.nl
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Met het toetreden van Marina Bovenkerk tot de vrijwilligerscommissie hebben we een accurate 

vrijwilliger bij wie de vrijwilligers hun vragen kunnen stellen m.b.t. de app en wanneer dit niet 

lukt. Op die manier hebben we dat vraagstuk ondervangen. 

We hebben echter de app 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. 

 

De vrijwilligerscommissie heeft samen met Bureau 9 ( ingehuurd door de gemeente Cuijk) een 

‘Denk mee met JVC-avond’ georganiseerd. Een positieve avond van waaruit meer vrijwilligers 

zijn opgestaan. Op korte termijn wordt een vervolg gegeven aan deze avond. 

 

Het afgelopen jaar werd de portefeuille vrijwilligerszaken vanuit het bestuur door Marco 

Janssen ingevuld. De andere leden zijn; Juanita Theunissen, Nordi Bouadar, Leo Giesbers en 

het nieuwe lid Marian Bovenkerk. 

 

 

11.  Facilitaire zaken en 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 

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 Marion Toonen. Samen met hun families en met vrijwilligers is  

er hard gewerkt aan een verfbeurt en een nieuwe opstelling en aankleding van het meubilair.  

Vanuit de vrijwilligersgroep voor de accommodatie wordt regelmatig onderhoud gepleegd aan 

het meubilair en we streven ernaar om alle stoelen en krukken opnieuw te bekleden, Tonnie 

van de Lockand neemt daarin het initiatief en wordt daarbij ondersteund door zijn werkgever. 

Huub van der Cruijsen is verantwoordelijk voor de accommodatie, en met hulp van Gerrie 

Christiaans, Frank Smit, Dirk Jonker, Hans Vergeest en Gerard van Thiel, worden niet alleen de 

velden en de kleedlokalen onderhouden maar ook de tribunes en de reclame borden beheert. 

Hierbij mogen we opmerken dat dit jaar van uit onze senioren teams hulp is verleend bij de 

klusdagen.  

Iedereen kan elke dag en bijdrage leveren door alles op te ruimen, zorgen dat de doelen op 

hun plaats komen en de ballen te tellen en op te bergen. 

 

Materiaal beheer. 

Elk jaar wordt veel geld besteed om er voor te zorgen dat alle JVC teams er representatief uit 

zien. Vanuit het kledingfonds wordt de wedstrijdkleding verzorgd, vanuit sponsoren kunnen 

veel teams ook beschikken over trainingspakken en tassen. Ook worden elk jaar een deel van 

de ballen vervangen, zodat iedereen over goed materiaal beschikt. 

Doelnetten worden vervangen, doelen gerepareerd, achter de schermen gebeurd veel, en ook 

hier helpen steeds meer mensen vanuit hun participatie plicht.  

Wilt u daar ook en bijdrage inleveren, dan kan de vrijwilliger commissie u op het juiste spoor 

zetten. 

 

JVC Cuijk Juist NU! 
 

Op initiatief van enkele zeer betrokken JVC leden werd op de jaarvergadering van 2019 begonnen 

met het werven van mensen die een bijdrage willen leveren om gewenste verbeteringen op velerlei 

gebied, waarvoor vanuit de club zelf niet meteen de middelen beschikbaar zijn, toch te realiseren. 

mailto:vrijwilligers@jvccuijk.nl
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Een initiatief dat enthousiast is ontvangen. Het bestuur wil iedereen stimuleren om dit initiatief te 

steunen. 

Alle deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun inbreng te hebben in de 

bestedingsdoelen. 
 

 


