
 
 

 

 
Notulen jaarvergadering 16 november 2018   

 
1. Opening en vaststelling agenda 

 
Om 20.36 uur opent voorzitter Cor Vulders de algemene ledenvergadering die voor het 
eerst in de kantine van Sport- en Spelcentrum de Solberg in Beesel wordt gehouden. 
De voornaamste reden hiervan is dat de opbrengst in de kantine ten goede komt van 
Bieslo. Voorzitter Cor spreekt zijn waardering uit over de hoge opkomst van de leden 
en bedankt de Roka-leden voor hun werkzaamheden achter de bar.  
 
Korte mededeling van huishoudelijke aard: de toiletten in de gang van de kleedlokalen 
kunnen worden gebruikt.  
 
Ten aanzien van de opgestelde agenda wordt het volgende gewijzigd:  
- punt 3. 100 jaar Bieslo; Countdown wordt verplaatst naar punt 5; 
- punt 5. Special Guest: Maurice Graef wordt verplaatst naar punt 3.  
 
De secretaris heeft 23 afmeldingen ontvangen.  
De volgende 102 leden zijn aanwezig: Cor Vulders, Eugène Geerlings, Geert Levels, 
Tim Schoolmeesters, Jeroen Luttels, Chantal de Jonge, Rob Selen, Rick Feuler, Rik 
Stroeken, Wouter Vos, Kick Meerts, Wim Meerts, Piet Levels, Coy Slots, Marcel 
Adams, Ron Hendriks, Har Hensen, Gerrit van Mil, Jan van den Heurik, Al Crooymans, 
Hank Bongers, Mat Simons, Pie Simons, Cor van de Warreburg, René Adams, Ger 
Meerts, Ed Cruysberg, Ron Janissen, Leon van den Bergh, Ruud Levels, Cyril Luttels, 
André Lemmen, Huub Geerlings, Gé Schoolmeesters, Roel van Essen, Ton Heldens, 
Leon van den Heuvel, Wim Levels, André Fontijn, Rick Fransen, Jack van den Borst, 
Mark de Jonge, Bart Geurts, John Peeters, Wouter Crins, Marc Crins, Math van Mil, 
Marco Murmans, Luuk Geerlings, Tom Reijnders, Job Nijssen, Ron Crins, Lars van 
Melis, Cleo van Herten, Ralph Wilms, Nick Wijnands, Thom Heijman, Hans Reijnders, 
Tim Hendriks, Bas de Vlieger, Thijs Driessen, Twan Haenen, Bas Hoogenbosch, Krijn 
Jutting, Raf Hendriks, Michiel Peeters, Job van de Boel, Ynze Puts, Menno Nijssen, Sef 
Brouwers, Imke Puts, Dide Bisschops, Kim Kessels, Juliëtte Ebus, Esmee Franssen, 
Lian Vulders, Denise van de Wall, Julie Vulders, Pien Levels, Lisa Konings, Lotte 
Storm, Piet Geerlings, Noud Schoolmeesters, Siem Hillekens, Luuk Simons, Ruud 
Meerts, Rik Driessen, Nico Steeghs, Luc Meerts, Ruud van Deuzen, Juul Niesen, Stan 
Bessems, Sjuul Beek, Gijs van Kruchten, Jasper Ebus, Stan Pouls, Jeroen van den 
Groenendal, Marian Vulders, Remco Vergoosen, Huub Levels, Harold van den Heurik 
en Jan Heijnen.  
 
Mededelingen voorzitter Cor Vulders:  

• In de bestuursvergadering is besloten dat de spreuk in de kantine wordt aangepast. 
Aan de leden het verzoek om ideeën hiervoor in de ideeënbus te deponeren. Door 
het bestuur wordt de nieuwe spreuk gekozen. De prijswinna(a)r(es) ontvangt 25 
Bieslo munten.   

• Op 16 december a.s. is de Kerstbrunch en op 5 januari 2019 wordt de 
Nieuwjaarsborrel gehouden met de huldiging van de jubilarissen van 2018.  

• De stichting ondernemers Beesel-Reuver heeft zichzelf opgeheven. Zij doneren 
Bieslo een bijdrage van € 1.100,- die wordt besteed aan de dag voor de jeugd 
tijdens het 100-jarig jubileum in 2019. 



 
 

 

 

• De kantinecommissie is versterkt door Marco Murmans en Cyril Luttels en 
voorzitter Cor geeft Marco het woord. Marco: de kantinecommissie heeft de 
afgelopen jaren regelmatig vernomen dat Leeuw bier niet zo goed in de smaak viel, 
echter onze brouwerij Haacht heeft ook nog ander bier: Primus. Marco hoopt dat 
het financieel mogelijk is om een rondje namens het bestuur te geven en dat 
daarna door middel van hand op steken wordt gestemd welk bier voortaan in de 
kantine wordt getapt.   

• In het gebruikersoverleg met de gemeente blijft het bestuur aandacht vragen voor 
de verlichting op het hoofdveld.  

• Sinds kort zijn een aantal stagiaires van het CIOS actief bij o.a. de JO19 en zijn 2 
stagiaires geplaatst bij Roka en Bootcamp.  

2. Jaarstukken 
 
Door Math van Mil zijn vooraf vragen ingediend t.a.v. de notulen en het jaarverslag 
welke per mail d.d. 12 november 2018 zijn beantwoord door de secretaris.  
 
Notulen vorige jaarvergadering: 27 oktober 2017 
 
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 2017-2018  
 
Het algemeen jaarverslag werd de leden op dezelfde manier beschikbaar gesteld als 
de notulen van de jaarvergadering van 2017.  
Voorzitter Cor Vulders licht in het kort een aantal punten toe.  

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

3. Special Guest: Maurice Graef 
 
Het bestuur heeft oud-profvoetballer Maurice Graef uitgenodigd. Hij debuteerde als 
profvoetballer op 17 december 1988 in de wedstrijd VVV-Sparta (0-2). In het seizoen 
1992/1993 werd hij topscorer van de Eerste divisie met 29 doelpunten. Mede dankzij 
Graef promoveerde VVV dat jaar, evenals in 1991 naar de Eredivisie. Maurice Graef 
scoorde 117 doelpunten voor VVV en is bij die club daarmee ‘topscorer alle tijden’. In 
2012 is hij spitsentrainer bij VVV Venlo.  
Maurice Graef heeft de stichting Kerngezond opgericht met als doelstelling: bewegen, 
voeding en gedrag voor jeugd.  
 
Gespreksleider Ger Spee neemt met Maurice zijn carrière door waarbij vele leuke 
anekdotes de revue passeren. Aan de vergadering wordt tevens de mogelijkheid 
geboden om Maurice vragen te stellen, waarvan graag gebruik wordt gemaakt.  
     
 



 
 

 

 
Afscheid secretaris Geert Levels:  
Voorzitter Cor Vulders bedankt secretaris Geert Levels voor zijn functioneren als 
secretaris gedurende 12 jaren. Een functie die Geert uitmuntend heeft ingevuld. De 
voorzitter spreekt zijn complimenten uit en het terechte vertrouwen dat de vergadering 
in deze secretaris heeft gesteld. De voorzitter geeft het woord aan Jan Heijnen (KNVB-
ambassadeur) die namens de KNVB zijn waardering uitspreekt en Geert Levels 
onderscheidt met de zilveren waarderingsspeld, omdat hij langer dan 10 jaar 
bestuurslid is van VV Bieslo. De vergadering bedankt Geert met een staande ovatie.  
 

4. Financiën 
 
Financieel jaarverslag 2017/2018 en begroting 2018/2019 
 
De toelichting wordt verzorgd door penningmeester Eugène Geerlings. Het seizoen 
2017/2018 werd afgesloten met een verlies van € 5.634,-.  
 
Hans Reijnders geeft aan dat hij het 100- jarig jubileum in 2019 niet terug ziet in de 
begroting. Penningmeester Eugène Geerlings deelt mede dat dit inderdaad niet is 
opgenomen in de begroting. Van belang is dat het een feest wordt zonder 
winstoogmerk.  
 
Piet Levels constateert dat de personeelskosten in de begroting € 10.000 lager zijn 
dan vorig jaar en vraagt of dat komt door de vorige trainer van Bieslo 1 en de dames 
trainer. Voorts vraagt hij of er niet meer wordt gezocht naar een damestrainer.  
Penningmeester Eugène Geerlings: momenteel hebben we een trainer die het erg 
goed doet. Van belang is dat we met een aantal zaken rekening houden en op sportief 
vlak een belangrijke rol spelen. Wel zullen we dit meenemen in de benadering. 
Voorzitter Cor Vulders vult aan dat er voor dit jaar een goede oplossing gevonden is 
met betrekking tot trainers Bieslo 1 en Dames 1 en dat hiermee in de begroting 
inderdaad nog geen rekening is gehouden.  
Voorzitter Cor Vulders: we zijn een gezonde vereniging en mogen dan ook trots zijn op 
de financiële situatie. Hij bedankt penningmeester Eugène Geerlings die daarop Roel 
van Essen, Har Feuler, Sandra Kessels en Daan Reijnders bedankt voor hun inbreng, 
hetgeen met een applaus wordt bekrachtigd.  
 
Verslag kascommissie 
 
De kascommissie, bestaande uit Thijs Driessen, Daan Reijnders en Yannick Kessels, 
doet bij monde van Thijs Driessen verslag van de kascontrole. Er zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd; de penningmeester heeft het prima op orde. Op 
voorstel van de kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge.  
 
Verkiezing leden kascommissie 
 
De kascommissie is op zoek naar nieuwe leden. Thijs Driessen is aftredend 
kascommissielid. Het bestuur stelt voor om als nieuw kascommissielid Esmee 
Franssen te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
Noot: in eerste instantie werd Sjuul Beek benoemd, maar hij ziet af van deze functie.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Contributie 2019/2020 
 
Het bestuur stelt voor de basiscontributie voor het seizoen 2019/2020 te indexeren en 
zodoende te verhogen naar €170 / seizoen.  
 
Besluit: 
Het voorstel de basiscontributie te verhogen naar € 170 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, ondanks het negatieve resultaat, de vergadering te voorzien van 
een versnapering, hetgeen alom wordt gewaardeerd.  
 
Rob Selen licht toe dat er in de kantine een aantal veranderingen merkbaar zullen zijn:  
• Middels een nieuw kassasysteem kan er binnenkort worden gepind (contant 

betalen is tevens mogelijk). Het betaalgemak, alsmede de veiligheid, zal er zeker 
op vooruit gaan.  

• Er komt een nieuw pasjessysteem, waarbij het voordeel ten goede van de leden 
komt.  

• De consumpties worden verhoogd met € 0,10. Dit betekent dat een consumptie 
dan € 1,90 kost.  

• De leden kunnen tot en met 31 december 2018 munten kopen en inleveren tot 28 
februari 2019. In de tussentijd wordt het nieuwe kassasysteem geïmplementeerd.  

5. 100 jaar Bieslo; Countdown 
 
Huub Geerlings (voorzitter stuurploeg jubileum Bieslo) geeft een presentatie waarbij 
het programma voor het 100-jarig jubileum van 27 juni tot met 30 juni 2019 kenbaar 
wordt gemaakt. Middels 14 commissies en de inzet van 60 vrijwilligers wordt dit 
mogelijk gemaakt.  
Voorzitter Cor Vulders bedankt de jubileum commissie voor het fantastische 
programma en de voorbereidingen, hetgeen met een applaus wordt bekrachtigd.  
Naar aanleiding van vragen uit de vergadering of de activiteiten gratis zijn en of er 
entree wordt geheven, geeft Huub Geerlings aan dat er voor de gemaakte kosten 
inkomsten dienen te zijn en dat er entree wordt gevraagd. Het feest kost nu eenmaal 
geld.  
 

6. Bestuursverkiezing 
 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Sjano Gallardo en Geert Levels.  
Sjano heeft als voorzitter van de commissie Accommodatie en materialen Beheer een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het in goede staat houden van ons mooie sportpark, 
de gebouwen, de installaties en materialen.  
Aftredend secretaris Geert Levels wordt nogmaals bedankt voor zijn jarenlange inzet.  
Het bestuur stelt voor om Chantal de Jonge te benoemen als nieuwe secretaris. De 
vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.  



 
 

 

 
Tussentijds aftredend zijn: Sandra Kessels en Jeroen Luttels.  
Sandra was als DB-lid financieel adviseur en het eerste vrouwelijke bestuurslid.  
Jeroen heeft als voorzitter van de Activiteitencommissie laten zien dat hij beschikt over 
veel kwaliteiten voor het organiseren van activiteiten.  
Alle afgetreden bestuursleden worden door de vergadering met groot applaus bedankt 
voor de bewezen diensten.  
 
Aftredend en herkiesbaar is: Eugène Geerlings.  
De vergadering gaat unaniem onder groot applaus akkoord met de aanstelling van 
Eugène voor een volgende termijn. De voorzitter bedankt de vergadering voor het 
gestelde vertrouwen in dit zeer gewaarde bestuurslid.  
 
Het bestuur stelt voor om Rik Stroeken te benoemen als aspirant bestuurslid. De 
vergadering gaat ook hier unaniem mee akkoord. Het bestuur wilt Rik graag plaatsen 
als aspirant bestuurslid voorzitter kantinecommissie.  
De huidige voorzitter van de kantinecommissie, Rob Selen, wordt benoemd als 
voorzitter commissie Veilig Sportklimaat (met o.a. als portefeuilles BHV, VOG en 
voorlichtingsbijeenkomsten voor jeugdleiders en ouders).  

 
7. Rondvraag 
8. Beantwoording rondvraag  

 
Jasper Ebus: Namens de selectie de vraag of Desperado op de 3e tap kan.  
-> Onze leverancier levert dat niet en is dus helaas niet mogelijk.  
 
Piet Levels: De komende tijd staat er veel op de planning, zoals Kick Off jubileum met 
Oud en Nieuw, Nieuwjaarsreceptie en huldiging jubilarissen op 5 januari 2019. Piet 
spreekt zijn zorgen uit dat de jubilarissen mogelijk alleen staan.  
-> Dit is in het bestuur besproken en mogelijk is het animo wat minder, maar van 
belang is dat onze jubilarissen worden gehuldigd.  
 
Wouter Crins: Tot 28 februari 2019 kunnen de munten worden ingeleverd. Gezien de 
aankomende winterperiode zijn er weinig wedstrijden en vraagt of de periode verlengd 
kan worden.  
-> De einddatum is vanaf nu, dus 3,5 maand de tijd om de munten in te leveren.  
 
Rik Driessen: Er is gesproken over de lampen van het hoofdveld en vraagt of er al iets 
bekend is over de lampen achter het hoofdveld.  
-> Het bestuur is daarover in gesprek met de gemeente. Tevens wordt met Roka 
bekeken of we nog iets met dat veld kunnen doen. Hopelijk komt daarover de 
komende maanden duidelijkheid.  
 
Stan Bessems: Op de shirts van Bieslo 2 zijn de nummers niet meer zichtbaar en 
vraagt of hier iets aan gedaan wordt.  
-> Met de nieuwe leverancier is daarover gesproken en het duurt langer voordat de 
bestelde shirt geleverd worden (waarschijnlijk de 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen).  
 
André Lemmen heeft zich mateloos geïrriteerd aan het rumoer gedurende de 
vergadering, m.n. tijdens de huldiging van Geert Levels.  
 
 
 



 
 

 

 
Eugène Geerlings merkt op dat de contributie komende week wordt geïnd. Voor het 
volgende seizoen wordt getracht om dat aan het begin van het seizoen te doen.  

 
9. Sluiting 

 
Na handopsteking door de leden wordt door een overgrote meerderheid duidelijk dat 
er voortaan Primus bier wordt getapt.  
 
Voorzitter Cor Vulders sluit de vergadering om 23.18 uur met een dankwoord aan alle 
aanwezigen voor hun komst.  

 
 

16 november 2018  
 

Chantal de Jonge, 
secretaris VV Bieslo 


