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Welkomstwoord 
 
Beste jeugdleden, geachte ouders, 

 

van harte welkom bij onze voetbalvereniging JVC Cuijk! 

‘JVC Cuijk, de club van ons allemaal’ is de slogan die we voeren sinds een paar jaar. Dit 

betekent dat we door de hele club een cultuur willen laten ontstaan waarin gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voorop staat. Niet consumeren, maar participeren! 

‘De club van ons allemaal, slaat ook op gelijke en passende kansen voor iedereen. 

 

JVC Cuijk is sinds jaar en dag een van de grootste en succesvolste voetbalverenigingen 

in het Land van Cuijk en verre omstreken. We zijn een vereniging met maar liefst 26 

teams. Dit zijn recreatieve en prestatieve teams. Veruit het grootste deel van de teams 

maken deel uit van de jeugdafdeling.  

Onze doelstelling voor de jeugdafdeling, welke we hoog in het vaandel hebben staan, is: 

“dat jeugdleden in een veilige en aantrekkelijke omgeving met plezier hun sport kunnen 

beoefenen, op een niveau dat past bij hun kwaliteiten en/of beleving”.  

Het is aan ons als bestuur en overig kader, dat we de doelstelling blijven waarmaken. 

 

De kwaliteit van de jeugdopleiding van JVC Cuijk is een begrip. In ons eerste elftal, dat 

op 2e klasse amateurniveau speelt, komt 95% van de spelers uit onze eigen 

jeugdopleiding, maar ook bijna alle jeugdselectieteams spelen in het seizoen 2021-2022 

op divisie-niveau. Dit maakt dat we een aantrekkingskracht uitoefenen op de talentvolle 

spelers uit de regio. 

 

Bij JVC Cuijk gaan prestatie, plezier en ontwikkeling hand in hand. Om dit nog beter te 

kunnen waarborgen hebben we een technische commissie dit zich richt op de 

leeftijdscategorie van 5 t/m 21 jaar (t/m 21 jaar om ook de overgang van de jeugd naar 

de senioren te kunnen waarborgen).  

 

Maar JVC Cuijk gaat verder dan dat: onze vereniging heeft ook een belangrijke sociale 

rol. Om die reden worden naast trainingen en wedstrijden gedurende het seizoen ook 

andere (ontspannings)activiteiten georganiseerd, waarbij niet presteren voorop staat, 

maar gezelligheid, gefaciliteerd door een enthousiaste activiteitencommissie. 

 

Wij vinden het belangrijk dat onze leden en hun ouders weten wat zij van JVC Cuijk 

mogen verwachten. Anderzijds is het jeugdspelers en ouders ook van belang te weten 

wat JVC Cuijk van hen verwacht. Alle interessante dan wel relevante informatie over de 

vereniging JVC Cuijk staat in deze informatiegids.  

Mocht u na het lezen van deze informatiegids nog vragen hebben, neem dan gerust 

contact op met een van de leeftijdscoördinatoren van onze jeugdafdeling.  

 

Namens iedereen die binnen JVC Cuijk actief is, wens ik u veel plezier bij onze 

vereniging. 

 

Namens het bestuur van JVC Cuijk, 

 
Robert Vredeveldt 

Lid bestuur voetbalzaken 
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1. JVC Cuijk 
 
Wil je op de hoogte blijven van JVC Cuijk, kijk dan ook op onze website 

www.jvccuijk.nl, op de website van de KNVB www.voetbal.nl (onder Clubs en 
Competities), de App voetbal.nl), onze facebookpagina JVCCuijk, Instagram 

jvc_cuijk en ons twitteraccount @JVCCuijk en in de regionale dag- en 
weekbladen. Ook heeft elke teamleider meestal een whatsapp groep gemaakt 

waarin de praktische zaken gecommuniceerd worden. 
 

1.1 Informatie 

 
Op de website van JVC Cuijk (www.jvccuijk.nl) kun je kennisnemen van tal van 

zaken die belangrijk zijn, zoals: club info, organisatie, vacatures en sponsoring. 
Maar ook het voetbalprogramma, uitslagen, afgelastingen van wedstrijden, 

afgelastingen van trainingen etc. staan op de website. Net zoals de meest 
actuele informatie (onder de koppen ‘Nieuws’ en ‘Club Tweets’). Sinds seizoen 

2017-2018 zijn zaken als voetbalprogramma en uitslagen en afgelastingen van 
wedstrijden ook via de voetbal.nl app te zien. 
Via deze voetbal.nl app schrijft u zich ook in voor een vrijwilligerstaak. Elk lid van 

JVC Cuijk wordt geacht voor 8 uur aan vrijwilligerstaken uit te voeren. Meer info 
hierover vindt u op onze website onder het kopje ‘Vrijwilligers’ 

 
Mochten er additionele vragen zijn of eventuele verbetersuggesties, dan kunnen 
spelers en ouders in eerste instantie terecht bij de leiders van het team. Kunnen 

de leiders de vraag niet beantwoorden, dan verwijzen zij je door naar de 
relevante coördinator van de leeftijdsgroep. De coördinatoren zijn ook te vinden 

op de website van JVC Cuijk onder organisatie en doorklikken op voetbalzaken. 
 

1.2 Afspraken 

 

Als je lid wordt van een vereniging ga je samen met anderen iets doen. Als 
iedereen in de vereniging altijd precies hetzelfde was en wilde, waren er geen 
afspraken nodig. 

 
Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde, iedereen is juist verschillend. Soms komt 

het voor dat een ander niet wil wat jij wilt en omgekeerd. Daarom zijn er 
afspraken nodig. Echter, die afspraken hebben alleen maar nut als iedereen 
binnen de vereniging zich aan de afspraken houdt. Daarom is de belangrijkste 

afspraak die we binnen JVC Cuijk maken: we houden ons aan de afspraken! 
 

Welke afspraken zijn dat dan? Dat zijn afspraken waarvan JVC Cuijk vindt dat die 
voor iedereen gelden. Noem het maar gedragsregels of manieren. Deze 
afspraken, regels en/ of manieren hebben we met elkaar afgesproken om er voor 

te zorgen dat jij en de andere leden zich prettig voelt bij JVC Cuijk. Als je lid bent 
van JVC Cuijk betekend het dus dat jij met alle andere leden hebt afgesproken 

dat jij je zult houden aan deze afspraken, regels en/ of manieren. En dat jij dat 
ook van alle andere leden mag verwachten. 
 

http://www.jvccuijk.nl/
http://www.knvb.nl/
http://www.jvccuijk.nl/
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Daarnaast zijn er een aantal afspraken die je samen maakt met jouw team 
leiding en trainers. Deze afspraken kunnen gaan over waar, wanneer en hoe laat 

je aanwezig moet zijn, een rijschema (voor uitwedstrijden), wasbeurten (van de 
teamkleding) en bijvoorbeeld het schrijven van wedstrijdverslagen. Er zijn nog 

veel andere afspraken en zaken die vooral jouw team betreffen, hiervoor is het 
handboek leiders en trainers te raadplegen. Dit handboek staat ook op de 
website. 
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1.3 Gedragsregels 

 
Welke afspraken cq gedragregels hebben wij als vereniging dan afgesproken: 

 Je komt met een positieve instelling naar de vereniging. Dus geen gezeur. 

Ook jij bent belangrijk voor een prettige sfeer. 

 Je toont respect voor medespelers, we steunen elkaar in en buiten het 

veld. 

 Je accepteert zonder commentaar de afspraken die leiding van je team 

met je maakt. 

 Je toont respect voor de teamleiding en alle andere vrijwilligers van JVC 

Cuijk. 

 Je gedraagt je sportief en toont respect voor de tegenstander. 

 Je discrimineert en kwetst niemand, je accepteert dat ook niet van 

anderen. 

 Je accepteert zonder commentaar de beslissingen van de (assistent) 

scheidsrechters. 

 Je betaalt zelf de boete van een eventuele gele of rode kaart. 

 Je gaat zorgvuldig om met materialen en het sportpark, je maakt geen 

rommel. 

 Heb je toch iets kapot gemaakt, dan meld je dat aan de leiding. 

 Als je een afspraak niet kunt nakomen, laat je dit altijd en tijdig weten aan 

diegene met wie je de afspraak het gemaakt. 

 Je laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. 

 Als je ergens mee zit, bespreek je dat met je teamleiding. 

 Als andere leden deze regels niet nakomen, spreek je ze daar positief op 

aan. 

 

Naast bovengenoemde gedragsregels, zullen alle leiders en trainers die werken 

met minderjarigen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten kunnen 
overleggen. Op deze wijze willen we zo goed als mogelijk voorkomen dat 

grensoverschrijdend gedrag bij JVC Cuijk zich voor gaat doen. 
 

1.4 Vertrouwenspersoon en het protocol ‘Straffen en 

belonen’ 

 
Heb je vragen, klachten of problemen bij JVC waar je bij de club niet mee terecht 
kunt? Word je gepest of heb je te maken met ongewenst gedrag? Neem dan 

contact op met onze vertrouwenspersoon: Rianne Hillenaar. Zij kan in 
vertrouwen met je praten. 

 
Je kunt Rianne bereiken via: 
Mail  vertrouwenspersoon@jvccuijk.nl 

Of telefoon 0485-312587 
 

mailto:vertrouwenspersoon@jvccuijk.nl
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De vertrouwenspersoon is ook te vinden op de website van JVC Cuijk onder 
organisatie en doorklikken op vertrouwenspersoon. 

 
Daarnaast hebben we een protocol ‘Straffen en belonen’. Dit protocol probeert te 

voorzien in afspraken en handelswijzen in geval van ongewenst gedrag. Ook 
staat hierin vermeldt hoe de beroepscommissie werkt.  
Natuurlijk willen we vooral preventief werken en elkaar wijzen op onze afspraken 

in de gedragscode, maar in de praktijk blijkt dat dit protocol soms ingezet moet 
worden. U kunt dit protocol vinden op onze website onder het kopje 

http://www.jvccuijk.nl/club-info/2678810/statuten-en-reglementen  

http://www.jvccuijk.nl/club-info/2678810/statuten-en-reglementen
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1.5 Leeftijdscategorieën en contributie 

 
De voetbalbond KNVB kent een verplichte indeling op leeftijd. De leeftijd van de 

speler, op 1 januari van het kalenderjaar, is bepalend voor de indeling in 
leeftijdcategorieën. Een speler mag eventueel wel in een hogere leeftijdgroep 
spelen, maar voor het spelen in een lagere leeftijdgroep geeft de KNVB alleen bij 

hoge uitzondering toestemming. Als je hierover vragen hebt, kun je die via de 
team leider stellen. 

 
Voetballen in clubverband bij JVC Cuijk kan vanaf het moment dat het kind 5 
jaar is geworden.  

 
JVC Cuijk hanteert verschillende contributies voor verschillende categorieën en of 

leeftijdgroepen. De contributies gelden per lid. Als er echter meerdere leden uit 
één gezin komen, wordt er korting gegeven. In onderstaande tabel staan de 
leeftijdgroepen en de bijbehorende contributies tgv van JVC Cuijk. 

 
De bedragen voor het seizoen 2021-2022: 
  

Contributie JVC Cuijk 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                         

 9 

 
 

 

 
 

 

*  
Let wel: de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd, de contributie wordt berekend voor het 

gehele seizoen en bij tussentijds afmelden wordt in de regel geen contributie terugbetaald. 
 

Daarnaast werken we in sommige gevallen samen met teams van andere verenigingen. Op 
basis daarvan is een aanpassing in contributie soms nodig. 
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1.6 Kledingfonds 

 

De verschillende teams van JVC Cuijk spelen allen in dezelfde kleur, soort en 
merk tenues. Deze tenues bestaan uit een rood shirt, een witte broek en rode 
kousen en worden verstrekt door JVC Cuijk, uit de eigen kledinglijn. 

 
De bovengenoemde tenues worden bekostigd uit sponsoring en het kledingfonds. 

Voor het kledingfonds wordt dit seizoen een bijdrage van € 20,- per spelend lid 
gevraagd. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 

1.7 Aan-, afmelden als lid of overschrijven 

 

Het aan- en afmelden als lid gebeurt via de desbetreffende leeftijdscoördinator.  
 

Voor het aanmelden kun je het aanmeldingsformulier downloaden via de website 
van JVC Cuijk (www.jvccuijk.nl) onder club info. Let bij het downloaden van het 

inschrijfformulier op de leeftijd van uw kind. 
 
Het adres waar je het ingevulde formulier vervolgens weer kunt inleveren staat 

onderaan het desbetreffende formulier.  
 

In overleg met de leider of trainer van een team is het eventueel mogelijk een 
aantal malen vrijblijvend mee te trainen voordat je je definitief aanmeldt als lid. 
De coördinatie van het vrijblijvende meetrainen verloopt via de coördinator van 

de leeftijdscategorie waarin je eventueel komt te spelen. 
 

Als men zich aanmeldt gedurende het lopende seizoen, bestaat de mogelijkheid 
dat er in eerste instantie alleen meegetraind kan worden. Dit om te voorkomen 
dat teams te groot worden en spelers te veel reserve moeten staan. Aanmelden 

in mei, voor de start van de najaarscompetitie of aanmelden in oktober voor de 
start van de voorjaarscompetitie winterstop heeft de voorkeur.  

 
Het afmelden, als lid, moet schriftelijk gebeuren via de jeugdsecretaris. Ook 
voor het afmelden staat het formulier op de website van JVC Cuijk 

(www.jvccuijk.nl) onder club info. Wil je stoppen dan is schriftelijk afmelden met 
dit formulier verplicht, anders loopt de contributie-inning door in het nieuwe 

seizoen.  
 

http://www.jvccuijk.nl/
http://www.jvccuijk.nl/
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Voor overschrijving naar een andere vereniging moet je een 
overschrijvingsformulier halen bij je nieuwe club en daar, bij je nieuwe club, al 

deels in laten vullen. Vervolgens neem je contact op met de jeugdsecretaris, zie 
de website van JVC Cuijk (www.jvccuijk.nl) onder organisatie. 

 

1.8 Adreswijziging en andere zaken. 

 
Als je gaat verhuizen, een ander telefoonnummer of e-mailadres krijgt of wellicht 

een ander bankrekeningnummer, moet je dat ook doorgeven aan de 
jeugdsecretaris. De contactdetails van de jeugdsecretaris staan op de website 
van JVC Cuijk (www.jvccuijk.nl) onder organisatie. In de voetbal.nl app kun je 

beperkt zelf gegevens aanpassen. 

http://www.jvccuijk.nl/
http://www.jvccuijk.nl/
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2. Jeugdafdeling JVC Cuijk 

 
Jeugdvoetballers, zowel jongens als meisjes, moeten bij JVC Cuijk in een veilige 

en aantrekkelijke omgeving kunnen voetballen. Voetballen met plezier en op het 
niveau dat past bij hun kwaliteiten en beleving. 

 
 

2.1 Prestatieve teams 

 

Bij de verschillende leeftijdscategorieën horen ook verschillende prestatieve 
teams, zoals daar zijn: het zaterdag mannen eerste elftal van JVC Cuijk, JO 19-
1, JO 17-1, JO16-1, JO 15-1, JO 14-1, JO 13-1. De facilitering (2 a 3 keer trainen 

per week en betaalde trainer) richting deze teams is hierin het criterium. 
 

De eerste elftallen van JVC Cuijk willen een rol (blijven) spelen op  
amateurniveau, liefst met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugd. De 

jeugdopleiding is er daarom ook op gericht om eigen jeugdspelers technisch, 
tactisch, fysiek en mentaal op top niveau te krijgen. De overstap van jeugd naar 
senioren verloopt op natuurlijke wijze.  

 
Daarnaast streeft JVC Cuijk na dat alle selectieteams, zeker de jeugd 

selectieteams, in een van de landelijke spelen. 
 
 

2.2 Recreatieve teams 

 

Wil je graag bij je vriendjes blijven voetballen of mocht je niet in aanmerking 
(willen) komen voor een selectieteam, dan kun je ook bij JVC Cuijk voetballen. 

De niet selectie teams noemen we de recreatieve teams.  
 

Net als bij de prestatieve teams staat bij de recreatieve teams het plezier 
voorop. Daarnaast streven we met de recreatieve spelers ook om technisch, 
tactisch, fysiek en mentaal te groeien. Groeien omdat we iedere speler op zijn of 

haar eigen niveau willen laten voetballen, maar doorstromen naar een prestatief 
team is ook een mogelijkheid. Met je vrienden in een eigen team voetballen 

juichen we ook toe. 
 
 

2.3 Meisjes teams 

 
Naast de mogelijkheid van gemengde (jongens/ meisjes) prestatieve dan wel 
recreatieve teams heeft JVC Cuijk een meisjesafdeling met teams in diverse 

leeftijdscategorieën.  
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2.4 Wedstrijden 

 

Er worden gedurende het seizoen verschillende wedstrijden gespeeld, zoals daar 
zijn: competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, toernooien en oefenwedstrijden. 

 
 
Competitiewedstrijden: 

Elk jeugdteam neemt deel aan competitiewedstrijden van de voetbalbond KNVB. 
De KNVB bepaalt in welke klasse/ divisie de afzonderlijke teams spelen. JVC 

Cuijk mag wel suggesties doen voor een competitie indeling, maar heeft hier 
geen zeggenschap in. Of jouw team tegenstanders treft uit de regio, of juist niet, 

en hoe sterk de tegenstanders zijn, kan de vereniging dus niet bepalen.  
 
Prestatieve teams spelen (meestal) een heel seizoen in dezelfde klasse/ divisie. 

Voor de recreatieve teams kent de KNVB halve seizoenen; in het najaar voetbal 
je dan in een competitie die eindigt voor de winterstop. En in het voorjaar speel 

je in een nieuwe competitie. De jongste jeugd tot en met 12 jaar speelt 
inmiddels de competitie in 4 blokken. Elk blok bevat ongeveer 6 wedstrijden en 
hierdoor komen de teams gedurende een seizoen in diverse niveaus uit. De kans 

dat dit niveau ‘past’ wordt heirdoor steeds groter. 
 

Competitiewedstrijden worden doorgaans op zaterdag gespeeld, in het geval van 
meerdere afgelastingen soms ook op doordeweekse dagen (doordeweekse inhaal 
wedstrijden gelden alleen voor de voorjaarscompetitie). 

 
Het competitieprogramma kun je op verschillende plaatsen vinden, zoals: 

- De website van JVC Cuijk (www.jvccuijk.nl) onder wedstrijdprogramma. 
- De KNVB website www.voetbal.nl. 
- De KNVB telefoon app voetbal.nl 

 
 

Bekerwedstrijden: 
De KNVB heeft voor de teams bij de jongens en de teams bij de meisjes een 
bekertoernooi.  

 
Deze bekerwedstrijden worden gedurende het gehele seizoen gespeeld. Als een 

team verliest, eindigt het toernooi voor het team (het zogenaamde knock-out 
systeem). 
 

 
Toernooien: 

Verschillende verenigingen organiseren aan het begin of het einde van het 
reguliere seizoen toernooien. 
 

De teams van JVC Cuijk nemen meestal deel aan verschillende toernooien. Aan 
hoeveel toernooien jouw team deelneemt, wordt in eerste instantie bepaald in 

overleg met jouw teamleiding (het staat echter de organiserende vereniging vrij 
om inschrijvingen niet te honoreren). 

 
Aan de toernooien die JVC Cuijk zelf organiseert, doen die teams mee die 
daartoe door JVC Cuijk worden uitgenodigd.  

http://www.jvccuijk.nl/
../../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Prive2/voetbal/JvC/jvc/elbrouwe/AppData/elbrouwe/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9BFKE4TS/www.voetbal.nl
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Oefenwedstrijden: 
Voor het begin van de competitie en tijdens de winterstop is het mogelijk dat er 

oefenwedstrijden worden gespeeld. 
 
 

2.5 Tijden, afgelastingen en afmeldingen 

 
Om een teamsport, zoals voetbal, mogelijk te maken dient er rekening gehouden 
te worden met aanwezigheidstijden, eventuele afgelastingen en eventuele 

afmeldingen. 
 

 
Aanwezigheidstijden: 
De teamleiding van jouw team geeft aan hoe laat je aanwezig moet zijn bij de 

wedstrijden. Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd bij het vermelde 
wedstrijdprogramma. 

  
Bij uitwedstrijden is de aanwezigheidstijd ook afhankelijk van de plaats van 
bestemming. Je vertrekt dan altijd vanaf het parkeerterrein bij het sportpark van 

JVC Cuijk. 
 

 
Afgelastingen: 

Helaas komt het ook voor dat wedstrijden en/ of trainingen afgelast worden. Je 
moet zelf nagaan of wedstrijden of trainingen zijn afgelast!  
Via de app voetbal.nl is dit makkelijke te achterhalen. 

 
Bij slecht weer is de kans op afgelastingen groter. Je kunt informatie over 

eventuele afgelastingen vinden op: 
- De website van JVC Cuijk (www.jvccuijk.nl) onder de kop afgelastingen. 
- Bij uitwedstrijden is ook op de website van de ontvangende vereniging 

informatie te vinden. 
- De website van de KNVB (www.voetbal.nl) voor regionale/ algehele 

afgelastingen 
- De KNVB telefoon-app voetbal.nl 

 

 
Afmeldingen: 

Mocht je een keer niet kunnen trainen of een wedstrijd niet kunnen spelen meld 
je je dan zo spoedig mogelijk, volgens de afspraken die gemaakt zijn binnen je 
team, af bij jouw trainer en/ of leider. 

 
Let wel: voetbal is een teamsport en het kan zijn dat je door een late afmelding 

of erger, geen afmelding, je team dupeert! 
 
 

 

http://www.jvccuijk.nl/
http://www.voetbal.nl/
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2.6 Kleding 

 

De benodigde wedstrijdkleding wordt beschikbaar gesteld door JVC Cuijk en 
bekostigd uit het eerdergenoemde kledingfonds (zie 1.6 Kledingfonds). De 

wedstrijdkleding is dus eigendom van JVC Cuijk. 
 
Na iedere wedstrijd worden de wedstrijdtenues verzameld en gewassen. Meestal 

stelt de teamleiding een schema op om de ouders bij toerbeurt te laten wassen. 
Wedstrijdtenues mogen niet worden gedragen tijdens trainingen, dat geldt ook 

voor eventueel door sponsors beschikbaar gestelde trainingspakken. 
 

 
Wedstrijdtenue: 
Iedere veldspeler heeft dus de beschikking over een ‘thuis’ tenue bestaande uit 

een rood shirt, witte broek en rode kousen. Mocht het nodig zijn, is er op het 
wedstrijdsecretariaat een ‘uit’ tenue voor het team beschikbaar. Dit ‘uit’ tenue 

bestaat uit een blauw shirt, witte of blauwe broek en blauwe kousen. 
 
Voor de keepers is een keeperstenue beschikbaar. Voor de vaste keepers stelt de 

vereniging één maal per seizoen een tegoedbon beschikbaar t.b.v. 
wedstrijdhandschoenen. Aan het begin van het seizoen kun je deze bon 

verkrijgen via het bestuurslid facilitaire zaken. Met deze bon kun je bij Marc 
Sport een paar handschoenen halen (wil de keeper duurdere handschoenen, dan 
moet de keeper zelf bijbetalen). Benader hiervoor de keeperstrainer van JVC 

Cuijk. Hij zal je hierin ondersteunen. 

 
 
Trainingskleding: 

Voor trainingskleding moet iedere speler zelf zorgen. Via JVC Cuijk kan echter 
wel tegen aantrekkelijke prijzen een volledige standaard trainingsuitrusting 
gekocht worden. Afspraken als team om gezamenlijk kleding te kopen worden 

van te voeren gemeld of aangevraagd bij kledingplan@jvccuijk.nl . het kan ook 
zijn dat een sponsor geïnteresseerd is om je team te sponsoren, meldt dit dan 

ook via ditzelfde mailadres. 
 
Voor de winter is het zeer aan te raden om een trainingspak te dragen en 

worden muts en handschoenen aanbevolen. 
 

 
Scheenbeschermers: 
Scheenbeschermers zijn verplicht bij wedstrijden en bij trainingen. Zorg ervoor 

dat de scheenbeschermers een goede pasvorm hebben. 
 

 
Voetbalschoenen: 
Voetbalschoenen zijn verplicht bij wedstrijden en trainingen. De voetbalschoenen 

mogen ook op kunstgras worden gebruikt.  
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3. Ouders, supporters en vrijwilligers 
 
JVC Cuijk is een vereniging, met een flink aantal teams. Voor een goed en 

plezierig functioneren van zowel de club JVC Cuijk alsmede de individuele teams 
zijn ouders, supporters en heel veel vrijwilligers hard nodig. 

 
 

3.1 Ouders 

 
De ouders hebben veel invloed op de jeugdspelers en de jeugdspelers vinden het 

belangrijk dat de ouders er bij zijn. Daarom is het belangrijk dat ouders achter 
de doelstellingen van JVC Cuijk staan. En dus meewerken aan het realiseren van 

deze doelstellingen. Daarnaast ook aandacht en betrokkenheid hebbend voor het 
team van de eigen kinderen. 

 
Als ouder en supporter van uw eigen kinderen, kunt u veel doen, zoals: 

 Kom zo veel mogelijk kijken naar de wedstrijden. Ook op trainingen bent u 

welkom. 
 Als u het ergens niet mee eens bent, bespreek het zo spoedig mogelijk 

met de teamleiding. 
 Volg de afspraken die de teamleiding met de kinderen en u maakt  altijd 

op. Is er een reden om hiervan af te wijken, bespreek dit dan met de 

teamleiding. 
 Als u ergens mee zit dat u niet met de teamleiding kan of wil bespreken, 

bespreek het dan met de leeftijdscoördinator. 
 Werk mee aan de wasbeurten en het vervoer van/ naar uitwedstrijden en 

door het uitvoeren van de vrijwilligerstaken die voor ieder JVC Cuijk-lid 

gelden 
 Er is altijd leuk en belangrijk werk te doen bij JVC Cuijk; laat het de 

teamleiding weten als u mee wilt doen, zie ook hoofdstuk 3.3 Vrijwilliger. 
 Ondersteun uw kinderen en hun teamgenoten. Moedig ze positief aan. 

Zorg er voor dat ze hun sport kunnen (blijven) beoefenen. 

 Help uw kinderen en hun teamgenoten zelfvertrouwen te krijgen. 
 Leg uw kinderen en hun teamgenoten geen druk op. Maak hen duidelijk 

dat voetbal meer is dan winnen of verliezen; bijvoorbeeld vriendschap, 
plezier en samenwerking. 

 Blijf altijd positief, ook na verlies. 

 Maak geen aanmerkingen op de teamleiding, trainers of 
(assistent)scheidsrechters, spelers nemen dit gedrag over en benadelen 

daardoor mogelijk het team. 
 Wees positief en open naar de teamleiding en trainers, ook als u het 

ergens mee oneens bent. 

 Als ouder én supporter bent u ook het visitekaartje van de club, zowel bij 
thuis, als bij uitwedstrijden.  

 
Let wel: meewerken aan wasbeurten en vervoer van/ naar uitwedstrijden en 
het uitvoeren van 8 uren aan vrijwilligerstaken  is verplicht! 
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3.2 Verzekeringen 

 
De KNVB heeft voor alle leden een aanvullende collectieve ongevallenverzekering 

afgesloten. Dat betekent dat bij vervoer door bijvoorbeeld ouders de spelers zijn 
verzekerd voor de gevolgen van ongevallen. Dat geldt uiteraard alleen als u zich 

aan de verkeersregels heeft gehouden. Een extra ongevallen 
inzittendenverzekering voor het vervoer van/ naar uitwedstrijden is dus niet 
nodig. 

 
 

3.3 Vrijwilliger 

 

JVC Cuijk is altijd op zoek naar mensen die iets voor de club willen betekenen. 
Dat kan een structurele taak zijn zoals bestuurslid, commissielid, coördinator, 

leider of trainer, maar ook eenmalige activiteiten zoals helpen bij een 
toernooidag.  
 

Als u meer wilt weten wat vrijwilliger zijn inhoudt, of als u zich wilt aanmelden, 
dan kan dat via de site van JVC Cuijk (www.jvccuijk.nl) onder clubinfo of via een 

mail naar vrijwilligers@jvccuijk.nl. Op de site vindt u ook het volledige 
vrijwilligersbeleid.  
 

Verder is het belangrijk om te weten dat we middels een vrijwillige taakinvulling, 
ouders, supporters en/of teams inzetten voor het verrichten van een taak. U 

schrijft zich hiervoor in via de voetbal.nl app. 
Ieder lid vanaf de leeftijd JVC Cuijk onder 17 voert zelf de vrijwilligerstaken uit. 
Van alle leden die jonger zijn voeren de ouders de vrijwilligerstaken uit. Iedereen 

zet per seizoen 8 uren vrijwilligerstaken in. 
De slogan JVC Cuijk ‘Club van ons allemaal’ is hier ook van toepassing. 

Leden die niet door middel van 8 uren per seizoen vrijwilligerstaken bijdragen 
aan JVC Cuijk betalen € 50,00 boven op hun contributiebedrag. 
 

Daarnaast kunt u ook op een structurele manier bijdragen aan JVC Cuijk door 
een kader functie op u te nemen. Denk hierbij aan een rol als leider, trainer, 

bestuurslid of commissielid. U draagt dan automatisch bij en heeft de 8 uren dan 
ruimschoots ingevuld. 

Verder is het zo dat voor wat, hoort wat… Structurele vrijwilligers, die een functie 
vervullen als kaderlid, krijgen een gratis lidmaatschap van JVC Cuijk als ze zich 
voldoende uren per week inzetten voor de club. Het jaarlijkse vrijwilligersfeest is 

een gezellige ‘beloning’.  De grootste beloning is natuurlijk dat u uw eigen kind 
en dat van anderen veel voetbalplezier bezorgt. 

http://www.jvccuijk.nl/
mailto:vrijwilligers@jvccuijk.nl
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4. Organisatie gegevens 
 

4.1 Bestuur 

 

Bestuursleden 
Voorzitter:  
Ton van Elk de Freese 
Mailadres: voorzitter@jvccuijk.nl 

Telefoon: 06-51510816 
 

Vice – voorzitter;  
Robert Vredeveldt 
Mailadres;  JVC31@home.nl  

Telefoon; 06-25657321  
 

Secretaris 
Sjaak Wellesen en Nel Ririmasse 
Mailadres: secretaris@jvccuijk.nl 

Telefoon: 06-16965735 
 

Penningmeester 
Jaques Arts 

Mailadres: penningmeester@jvccuijk.nl 
Telefoon: 06-81441774 
 

Facilitaire zaken 
Sjaak Wellesen 

Mailadres: j.wellesen@home.nl 
Telefoon:  06-16965735 
 

Accommodatie 
Huub van der Cruijsen 

Telefoon: 06-38677437 
 
Commerciële zaken 

Ton van Elk de Freese 
Mailadres: commerciele-zaken@jvccuijk.nl 

Telefoon: 06-51510816 
 
Voetbalzaken 

Robert Vredeveldt 
Mailadres: voetbalzaken@jvccuijk.nl 

Telefoon: 06-25657321 

 
PR en Communicatie 
Maurits de Boer 

Mailadres; redactie@jvccuijk.nl 
 

mailto:voorzitter@jvccuijk.nl
mailto:JVC31@home.nl
mailto:secretaris@jvccuijk.nl
mailto:penningmeester@jvccuijk.nl
mailto:j.wellesen@home.nl
mailto:commerciele-zaken@jvccuijk.nl
mailto:voetbalzaken@jvccuijk.nl
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Telefoon; 06-51515533 

 
Vrijwilligers en activiteiten 
Maurits de Boer en Sjaak Welessen 

 

4.2 Secretariaat 

 

Secretariaten 
 

Secretaris algemeen 

Sjaak Wellesen 

secretaris@jvccuijk.nl 

Telefoon: 0485-318438 

 

Wedstrijdsecretaris algemeen 

Roy Koenen 

wedstrijdsecretaris-senioren@jvccuijk.nl 

Telefoon: 06-51472514 

 

Wedstrijdsecretaris jeugd 

Rox Koenen-Stouthart 

wedstrijdsecretaris-jeugd@jvccuijk.nl 

Telefoon: 06-15652163 

 

Ledenadministratie jeugd 

Wim van der Meer 

wimvandermeer@kpnplanet.nl</em? 

Telefoon: 06-12289808 

 

Ledenadministratie senioren 

Gerard van Thiel 

vanthielgerard@gmail.com  

Telefoon; 0485-315570 

 
 

4.4 Voetbal zaken 

 

Afgelastingen 
Afgelastingen jeugd  

 
Mailadres: wedstrijdsecretaris-jeugd@jvccuijk.nl 

Telefoon: 06-13142141 

 

mailto:secretaris@jvccuijk.nl
mailto:wedstrijdsecretaris-senioren@jvccuijk.nl
mailto:wedstrijdsecretaris-jeugd@jvccuijk.nl
mailto:wimvandermeer@kpnplanet.nl
mailto:vanthielgerard@gmail.com
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Scheidsrechter coördinatie 
Scheidsrechter coördinator  

? 
Mailadres: scheidsrechter@jvccuijk.nl 

Telefoon:  

 

 

Technische commissie 
Voorzitter 
Edwin Smit  
Mailadres: tc@jvccuijk.nl 

Telefoon: 06-22242873 
 

Onder 17 en 19 
Gunther Robben 
06-53977894 

 
Kevin Brands 

06-36519379 
 
Onder 13 tot en met 15 

Miele Willems 
06-46600753 
 

Khalid Khtoura 
06-40506945 
 

Danny Ploem 

06-12135117 
 

Onder 7 tot en met 12 

Marco Janssen 
06-51521505 
 

Onder 7 tot en met 10 

Leo Giesbers 
06-38912884 

 
Hoofd jeugdopleidingen 
John Thijssen 

06-54660203 
 

Keepers  
William van den Berg 
06-29090471 

 
Contacten BVO’s 

Paul Renirie 
Danny Ploem 
Mailadres; scouting@jvccuijk.nl  

Telefoon;  06-44145184 

mailto:scheidsrechter@jvccuijk.nl
mailto:tc@jvccuijk.nl
mailto:scouting@jvccuijk.nl
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4.5 Vertrouwenspersoon 

 

Vertrouwenspersoon 
Vertrouwenspersoon  
Rianne Hillenaar 
Mailadres: vertrouwenspersoon@jvccuijk.nl 

Telefoon: 0485-312587 

 

 

4.6 Commerciële zaken 

 

Commerciële zaken 
Commerciële zaken  

Ton van Elk de Freese 
Mailadres: commerciele-zaken@jvccuijk.nl  

Telefoon:  
 
William Janssen  

 06-51389185  
   

 
Gerard van Thiel 
0485-315570 

vanthielgerard@gmail.com  
 

Patrick van Rooij 
 
 

Bart Theunissen 
 

Edward  
 
 

 

 

 

 

Sponsoring 
Sponsoring vereniging 
 

Mailadres: sponsoring@jvccuijk.nl 
Telefoon: 

 
 

Website 
Webmaster 
Theo Ceelen 

mailto:vertrouwenspersoon@jvccuijk.nl
../../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Prive2/voetbal/JvC/jvc/elbrouwe/AppData/elbrouwe/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9BFKE4TS/commerciele-zaken@jvccuijk.nl
mailto:vanthielgerard@gmail.com
mailto:sponsoring@jvccuijk.nl
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Demi  

Mailadres: webmaster@jvccuijk.nl 
Telefoon: 
 

 
 

 
 

JVC Cuijk Juist Nu! 
Robert Weijers 
06-53289763 
 

Sjaak Welessen 
06-16965735 

 
Peter Pluk 
06-39554778 

 
Jeroen Dirks 

06-18359644 

 

 
 

 

mailto:webmaster@jvccuijk.nl
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5. Sponsoren jeugdafdeling JVC Cuijk 

5.1 Teamsponsors 
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      Ook interesse om een jeugdteam van JVC Cuijk te sponsoren? 
Neem dan contact op met bestuurslid commerciële zaken (zie bestuursleden 

pagina 14 en/ of commerciële zaken pagina 18).                                     
                                                                             


