
 
 

 

 

Notulen jaarvergadering 27 oktober 2017  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

     Om 20:04 uur opent voorzitter Cor Vulders de algemene ledenvergadering. Hij 
spreekt zijn waardering uit over de goede opkomst.  
 
De opgestelde agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
 

 Er zijn 48 afmeldingen ontvangen.  

 99 leden zijn aanwezig: Rick Feuler, Sjano Gallardo, Sandra Kessels, Rob Selen, 
Chantal de Jonge, Jeroen Luttels, Tim Schoolmeesters, Cor Vulders, Eugène 
Geerlings, Ger Spee, Lian Vulders, Danique Scheffer, Wouter Vos, Roel van 
Essen, Coy Slots, André Lemmen, Ton Heldens, Wim Meerts, Paul Selen, Gé 
Schoolmeesters, Sjaak van den Beucken, Hai Bongaerts, Math van Mil, Jan v.d. 
Heurik, Har Feuler, Mark de Jonge, Marc Hendrikx, Ruud Meerts, Jules 
Verstappen, Jord Lemmen, Mat Simons, Peter Levels, Hank Bongers, Jan Crins, 
Gerrit van Mil, Lucie Fransen, Cyril Luttels, Ger Meerts, Piet Levels, Huub Puts, 
Bart Geurts, Wouter Crins, Huub Levels, Jan Schreurs, Jac v.d. Borst, Wim 
Levels, Huub Joosten, Marcel Beek, Eric Jacobs, Rick Fransen, Harold v.d. 
Heurik, Krijn Jutting, Sef Brouwers, Roel Coenders, Kick Meerts, Julia Schreurs, 
Luuk Geerlings, Rik Driessen, Kim Kessels, Yannick Kessels, Julie Vulders, Inge 
Levels, Lars v.d. Berg, Norbert Hermans, Gerard Peters, Tom Reijnders, Ruud 
Levels, Jop v.d. Boel, Ron Crins, Jacques Hoogland, Job Nijssen, Ron Sillen, 
Hans Reijnders, Arthur Hannink, Bas de Vieger, Juul Niesen, Huub Joosten, Tim 
Hendriks, Nick Wijnands, Twan Haenen, Jitse Thijssen, Thijs Driessen, Lucas 
Peeters, Daan Reijnders, Joeri Puts, Ynze Puts, Thomas Heldens, Martijn 
Wijnands, Michiel Peeters, Sander Feuler, Sjuul Beek, Lars Peeters, Raf 
Hendriks, Har Hensen, André Fontijn, Marc Crins, Leon v.d. Heuvel, Geert Levels. 
 

 Er zijn vooraf geen vragen ingestuurd voor de rondvraag. 

 Voorzitter Cor Vulders licht de recente ontwikkelingen toe, te weten: 

o In  het kader van een veilig sport klimaat wordt voor diverse posities 
momenteel een VOG verklaring aangevraagd. 

o Voor het aansturen van de kantine wordt Marco Murmans opgevolgd door 
Michelle Fiddelers. Marco blijft wel zitting houden in de werkgroep 
“gezonde sportkantine” 

o In het recente gebruikersoverleg met de Gemeente Beesel is afgeronde 
onderzoek naar de veldkwaliteit besproken; hieruit kwam naar voren dat 
de kwaliteit momenteel goed is.  

o Er wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van plaatsen van 
verlichting rondom het hoofdveld om zodoende in de toekomst meer 
avondwedstrijden (bijvoorbeeld zaterdagmiddag/avond) te kunnen spelen. 

o Er wordt een nieuwe (extra) opslagcontainer geplaatst nabij het hoofdveld. 



 
 

 

 

o Er is een activiteitenoverzicht opgesteld. Concreet is hier “het adoptieplan“ 
als nieuwe activiteit in opgenomen. Dit jeugd begeleidingsplan zal o.l.v. 
Jacques Hoogland samen met 21 spelers het komend seizoen meer vorm 
worden gegeven.  

o Dank gaat uit naar ROKA voor de prettige samenwerking het afgelopen 
seizoen, zo kan er vanavond gebeugeld worden in de kantine dankzij 
ROKA. 

 

2. Jaarstukken 
 
Notulen vorige jaarvergadering 25 november 2016 
 
De notulen werden gepubliceerd op de website. Daarnaast waren ze bij de secretaris 
op papier verkrijgbaar.  
 
De notulen van de jaarvergadering worden zonder verdere op- of aanmerkingen 
vastgesteld. 
 
Algemeen jaarverslag  
 
Het algemeen jaarverslag werd de leden op dezelfde manier beschikbaar gesteld als 
de notulen van de jaarvergadering van 2016.  

 
Voorts zijn er geen vragen en wordt het jaarverslag, na een bijzonder woord van dank 
aan de secretaris, door de vergadering vastgesteld.  

 

3. 100 jaar Bieslo; tijd voor een feestje! 
 
Danique Scheffer en Lian Vulders geven namens de werkgroep een toelichting op de 
gang van zaken. De datum van het weekend is vastgelegd en de start van het 
jubileum zal plaatsvinden rondom 1 januari 2019. Gedurende het komende jaar zal er 
meer informatie bekend worden gemaakt. 
 
 

4. Financiën 
 
Financieel jaarverslag 2016/2017 en begroting 2017/2018 
 
De toelichting wordt verzorgd door penningmeester Eugène Geerlings. Het seizoen 
2016/2017 werd afgesloten met een klein verlies van €913,43. Met name de 
organisatorische veranderingen en omzet van de kantine zijn hier debet aan. Dit een 
aandachtspunt voor het bestuur. 
Omdat Bieslo vanaf dit boekjaar BTW plichtig is geworden is er veel extra werk bij 
gekomen om alles goed te registreren en af te handelen. De penningmeester spreekt 
dan ok zijn grote dank uit aan Roel van Essen, Har Feuler, Coy Slots en Sandra 
Kessels voor hun bijdrage hierin. 
 
De begroting is voor het merendeel gebaseerd op het afgelopen seizoen.  
 



 
 

 

Mat van Mil: De oorzaak van lagere omzet in de kantine komt mogelijk doordat de 
kantine minder open is door de week. Hier wordt aan gewerkt 
 
Voorzitter Cor Vulders geeft aan dat het kleine verlies vraagt om aandacht en 
bedankt nogmaals Eugene Geerlings en Sandra Kessels voor hun inzet, hetgeen met 
een applaus wordt bekrachtigd. 
 
Verslag kascommissie 
 
De kascommissie, bestaande uit Thijs Driessen, Rik Reijnders en Tim Hendriks, doet 
bij monde van Thijs Driessen verslag van de kascontrole. Er zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd en op de gestelde vragen kwam een goede uitleg.  
Op voorstel van de kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge.  
 
Rik Reijnders en Tim Hendriks zijn aftredend kascommissielid. Het bestuur stelt voor 
om als nieuw kascommissielid Daan Reijnders en Yannick Kessels te benoemen. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.  

 
Contributie 2018/2019 
 
Het bestuur stelt voor de basiscontributie voor het seizoen 2018/2019 te indexeren en 
zodoende te verhogen naar €160 / seizoen. 
 
Besluit: 
Het voorstel de basiscontributie te verhogen naar €160 wordt zonder tegenstemmen 
aangenomen. 
 
Voor de leden, die geen automatische incasso hebben geregeld, geldt nog steeds dat 
ze de contributie tijdig moeten betalen. Heeft de penningmeester het geld 30 dagen 
na het versturen van de rekening nog niet ontvangen, dan kan het lid belast worden 
met een boete van € 10,-. Die regel blijft van kracht. 
 
Het bestuur stelt voor, gezien de nog steeds goede financiële positie, de vergadering 
te voorzien van een versnapering, hetgeen alom gewaardeerd wordt.  
 

5. Bestuursverkiezing 
 
Aftreden en herkiesbaar is Cor Vulders. Vice-voorzitter Eugène Geerlings stelt  vast 
dat er geen tegenkandidaten zijn. De vergadering gaat unaniem onder groot applaus  
akkoord met de aanstelling van Cor voor een volgende termijn. De herkozen 
voorzitter bedankt de vergadering voor het terechte vertrouwen.  
 
Aftredend en herkiesbaar is: Rick Feuler  
De vergadering gaat unaniem onder groot applaus akkoord met de aanstelling van 
Rick voor een volgende termijn. De voorzitter bedankt de vergadering voor het 
gestelde vertrouwen in dit zeer gewaardeerde bestuurslid.   
 
Het bestuur stelt voor om Chantal de Jonge en Rob Selen te benoemen als nieuw 
bestuurslid. De vergadering gaat ook hier unaniem mee akkoord. Het bestuur wil 
Chantal graag plaatsen in de rol van assistent secretaris om Geert Levels bij zijn 
volgende termijn op te volgen. Chantal is momenteel lid van wedstrijdsecretariaat 
Bieslo jeugd en verzorgt reeds de ledenadministratie. Rob zal beginnen als 
ondersteunend bestuurslid in diverse commissies. 

 



 
 

 

 

6. Mystery Guest 
 
Het bestuur heeft oud-international en momenteel technisch directeur van VVV-
Venlo, Stan Valckx uitgenodigd. Gespreksleider Ger Spee neemt met Stan zijn 
carrière door waarbij vele leuke anekdotes de revue passeren. Daarna wordt de 
mogelijkheid geboden aan de vergadering om Stan nog vragen te stellen hetgeen 
ook veelvuldig gebeurd. Al met al een geslaagd intermezzo.     
 

7. Rondvraag 
 
De leden is gevraagd om vragen voor de rondvraag vooraf schriftelijk in te dienen, 
zodat ze in de vergadering doordacht beantwoord kunnen worden. Er zijn geen 
schriftelijke vraag ontvangen.  
 

 Parkeren van fietsen en auto’s is vaak een zooitje, is hier iets aan te doen? 
 Fietsenstalling mag beter, maar er is weinig aan te doen. De meeste fietsen 
worden op staander geplaatst ipv in de beugel. Parkeren van auto’s is taak van de 
gemeente, aanpassen van parkeerplaats is al voorgedragen aan gemeente. Zal 
worden meegenomen in aankomende overleggen met de gemeente Beesel. 
 

 Volgens artikel 6 van Statuten voldoet bestuurssamenstelling niet aan hetgeen 
er staat, klopt dit? 

 Zal nader worden bekeken, maar vooralsnog geen onjuistheid geconstateerd.  
 

      Is het mogelijk om documentatie te ontvangen over het kunstwerk en een kan 
er een bordje geplaatst worden bij het kunstwerk aan de gevel?  

 Dit zal worden opgenomen met Keramisch Erfgoed Beesel. 
 

 Wat is de status van de vertrouwenscontactpersoon? 
 Lucie Fransen licht nader toe: Er is geen verandering van taken. Er is een 
belangrijke rol weggelegd voor de vertrouwenscontactpersoon als 1

ste 
aanspreekpunt. 

Deze zal voorts het bestuur adviseren en informeren.  Verder heeft deze een 
signaalfunctie. Het calamiteitenplan is gerealiseerd. Arbocheck loopt, evenals 
aanvraag van VOG verklaringen. Daarnaast zal een BHV cursus worden 
geïnventariseerd en mogelijk worden gehouden.  
De vergadering bekrachtigt de toelichting van Lucie Fransen met een applaus. 

 

 Waarom staan er gele strepen op de Antoniusstraat, van wie komt dit initiatief? 
 Er geldt een parkeerverbod rondom het sportpark hetgeen is aangevraagd, met 
kennisgeving aan het bestuur, door de buurtbewoners. 

 

 Kwaliteit van de nootjes in kantine is achteruit gegaan, is hier wat aan te doen? 
 Wordt opgepakt.  

 

 Verandert er iets aan de contributiekorting? 
 Nee, De contributieverdeling en kortingsregeling blijft gelijk, voor details wordt 
verwezen naar de website. 

 

 Is de spreuk in de kantine om te buigen in iets met meer winnaarsmentaliteit? 
 De huidige spreuk zal in beraad worden genomen. 

 

 Math van Mil spreekt zijn waardering en dank uit naar het bestuur.  
 
 



 
 

 

 
 
  

8. Sluiting 
 
Voorzitter Cor Vulders sluit de vergadering om 22:41 uur met een dankwoord aan alle 
aanwezigen voor hun komst.  
 
27 oktober 2017 
 
Geert Levels, 
secretaris VV Bieslo 


