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'De Flits’…

Meer dan 50 jaar keken de leden van onze vereniging wekelijks reikhalzend uit naar ‘De
Flits’, het voormalige clubblad van JVC Cuijk. Iedere donderdagavond viel deze in de
brievenbus. 
De Flits gaf niet alleen informatie over wie wanneer en waar moest voetballen, het bood
ook ruimte voor wedstrijdverslagen, voor mededelingen van het bestuur én voor goed
gelezen columns, ingezonden brieven en rubrieken, zoals De Punters en De Kreet. ‘De Flits’
schiep een goede band tussen de leden! 
Het is anno 2022 toch bijna niet meer voor te stellen dat er iedere week een Flits in de bus
zou vallen. Toch is er ook nu ook veel informatie te delen. Maar dat gebeurt op een totaal
andere wijze. Vooral de e-mail (sportlink) en de app-groepen worden ingezet. Daarnaast is
er natuurlijk de website waar alle informatie is te vinden die nodig is voor leden en niet-
leden.
En natuurlijk is JVC Cuijk ook te volgen op sociale media: Facebook of op Instagram.
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De afgelopen maanden is er een nieuwe redactie
gevormd, bestaande uit Marloes van Haren, 
Rob Christiaans, Leo Giesbers en Maurits de Boer. De
redactie probeert de communicatie naar en tussen de
leden te verbeteren en naar buiten toe vaker van onze
mooie club te laten horen en zien! 

Onze website is inmiddels aardig gevuld en up to date.
Van de geschiedenis van de club tot het wedstrijd-
programma, van het oud papierschema tot aan de
contactpersonen van commissies, van ledeninformatie
tot aan bestuursmededelingen etc. 

Maar er is meer te delen. Leuke verhalen,
wedstrijdverslagen, vrijwilligers in de
spotlights en foto’s van activiteiten. 
Afgelopen week heeft de redactie weer een
aantal nieuwswaardige berichten op de site
en de socials gezet. Hiernaast zijn een
aantal linkjes naar de artikelen op onze
website opgenomen www.jvccuijk.nl. 
Neem maar eens een kijkje: 

KickOff Jeugd - Grenzen verleggen

Gratis WIFI - op ons sportpark

GRATIS BLESSURESPREEKUUR 

RABO CLUBSUPPORT - STEUN JVC CUIJK

IN MEMORIAM koos van bergen

klIK OP DE artikelen: 

volg ons! VERSLAG LVC-CUP

VERSLAG jo-17 - TOERNOOI BLAUW-GEEL

https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.facebook.com/jvc.cuijk
https://www.instagram.com/jvc_cuijk/
http://www.jvccuijk.nl/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/kick-off-grenzen-verleggen/
https://www.jvccuijk.nl/op-nieuws-pagina/ook-op-ons-sportpark-gratis-wifi/
https://www.jvccuijk.nl/uncategorized/gratis-blessurespreekuur-voor-jvc-leden/
https://www.jvccuijk.nl/uncategorized/gratis-blessurespreekuur-voor-jvc-leden/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/rabo-clubsupport-stem-jij-op-ons/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/in-memoriam-koos-van-bergen/
https://www.jvccuijk.nl/op-nieuws-pagina/toernooi-om-de-lvc-cup-spanning-sportiviteit-en-feest/
https://www.jvccuijk.nl/homepage/jvc-cuijk-jo17-1-speelt-sterk-toernooi/
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Het zijn zoveel mooie berichten dat er bijna een “JVC Flits” mee gevuld zou kunnen
worden. Wie weet……komt het er ooit nog eens van. 
Regelmatig een “JVC Flits” in de digitale postbus. Dat zou mooi zijn. Het zal de band weer
versterken tussen de leden en de betrokkenheid bij de vereniging versterken: 
“JVC Cuijk Club van ons allemaal”. 
Maar daarvoor heeft de redactie ieders hulp nodig. Heb je een leuk wedstrijdverslag, een
verhaal, column of een verslag van hoe je bijvoorbeeld een activiteit hebt beleefd, deel dit
dan met de rest van de vereniging en stuur een mail met in de bijlage je bericht en foto’s
naar: redactie@jvccuijk.nl . 
En verder… Neem eens af en toe een kijkje op de website, volg-lees-like-deel berichten 
van JVC Cuijk op facebook en instagram! 
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