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Jaarverslag 2019-2020 
 

Corona 2020  

 

Op 27 februari 2020 werd de eerste inwoner van Nederland positief getest op het Coronavirus en 
op dat moment konden we ons nog niet voorstellen hoe groot de impact zou zijn. Door de 
maatregelen van het kabinet in verband met Covid-19 kwam op donderdag 12 maart 2020 het 
bericht van de KNVB dat al het voetbal in Nederland tot en met 31 maart 2020 werd afgelast. 
Helaas kwam op 31 maart 2020 van de KNVB het besluit om de competities amateurvoetbal niet 
meer te hervatten en daarmee was het voetbalseizoen 2019/2020 ten einde. Door de nieuwe 
overheidsmaatregelen was het niet meer toegestaan om tot en met 28 april 2020 te voetballen. De 
beslissing van de KNVB betekende dat er geen kampioenen, promovendi en degradanten werden 
aangewezen. Elke club start daarmee het volgende seizoen in de klasse waarin de clubs op dat 
moment actief waren (zowel voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld), op alle 
amateursniveaus en in heel Nederland. Uiteraard kan het zijn dat in verband met nieuwe 
teamindelingen (met name bij de jeugd) hierin een wijziging plaats vindt door het overgaan van een 
Bieslolid naar een ander team.  

Omdat op de Solberg vanaf 15 juni 2020 geen activiteiten meer plaatsvonden (met uitzondering van 
Bootcamp), heeft het bestuur van Bieslo het besluit genomen dat we pas weer open gaan in 
augustus 2020 bij de opstart van het nieuwe seizoen 2020-2021. Voor horeca-ondernemers in 
Beesel is dit een zware tijd. Het bestuur van Bieslo vindt het in deze tijd dan ook niet passend om de 
kantine te openen, omdat potentiële klanten bij de horeca-ondernemers worden weg gehaald. 

Zoals door de KNVB werd aangegeven is voetbal belangrijk, maar gezondheid staat daar altijd ver 
boven. Je merkt dan pas hoe deze tijd invloed heeft gehad op onze dagelijkse manier van doen.  

 

 

PR Bieslo  

 
Het Bieslo magazine is in het seizoen 2019-2020 2x verschenen ipv 3x. Het 2e magazine verscheen 
in een mooie nieuwe lay-out. Helaas is het 3e magazine in juni 2020 niet verschenen ivm Corona. De 
werkgroep Bieslo Magazine bestaat uit: Noud Bemelen, Rick Feuler, Har Hensen, Ron Janissen, 
Huub Levels, Job Nijssen en Pie Simons.  
 

 

Social media  

 
Dankzij onze PR commissie, met name Bart Geurts, is Bieslo ook actief op social media: 
- Facebook 506 volgers; 
- Instagram 232 followers; 
- Twitter 282 volgers. 



 

Pagina 2 van 4 

 

 

Bieslo sportief 

 
Met enthousiasme werd door de spelende leden gestart aan het seizoen 2019-2020, maar wie had 
aan het begin kunnen bedenken dat het dit al in maart 2020 ten einde kwam. Door nieuwe 
maatregelen van het kabinet ivm Covid-19 was het niet toegestaan om tot en met 28 april 2020 te 
voetballen en na het afkondigen van deze maatregelen heeft de KNVB besloten om het 
voetbalseizoen te beëindigen.  
 

 

Bestuursleden en bestuursvergaderingen  

 
Bij aanvang van het seizoen 2019-2020 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: 
Voorzitter    : Cor Vulders 
Penningmeester   : Eugène Geerlings 
Secretaris    : Chantal de Jonge 
Algemeen bestuurslid   : Rick Feuler 
Algemeen bestuurslid   : Tim Schoolmeesters 
Algemeen bestuurslid   : Rob Selen 
Algemeen aspirant bestuurslid : Rik Stroeken 
Algemeen aspirant bestuurslid : Juul Niessen 
Algemeen aspirant bestuurslid : Ron Sillen (per september 2019) 
 
Het bestuur van V.V. Bieslo is in het seizoen 2019-2020 10x fysiek bij elkaar gekomen en heeft 
tijdens Corona 2x middels skype vergaderd.  

 
sterkt de rechten van mensen waar gegevens van worden  

Chronologie 

 

• De competitie werd dit seizoen gehouden met 4 seniorenteams (3 heren en 1 dames), 2 
veteranenteams (1 heren en 1 dames)en 14 jeugdteams (10 jongens en 4 meiden).  

• Op zaterdag 10 augustus 2019 was de 1e trainingsdag voor Bieslo 1 en Bieslo Vrouwen 1.  

• Op vrijdag 13 september 2019 werd wederom een geslaagde de 2e editie van de Bieslo 
penantiecup gehouden.  

• Op zaterdag 21 september 2019 werden tijdens de vrijwilligersavond de vrijwilligers van het 
seizoen 2018-2019 bedankt voor hun inzet.  

• De jaarvergadering op 15 november 2019 werd door maar liefst 91 leden bezocht.  Door Huub 
Geerlings werd terug geblikt naar het 100-jarig bestaan van Bieslo en werd een stukje van de 
film, die tijdens het jubileum weekend is gemaakt, afgespeeld. Tijdens de jaarvergadering is 
Tim Schoolmeesters afgetreden als bestuurslid en is Rik Stroeken afgetreden als aspirant 
bestuurslid. Juul Niesen en Ron Sillen zijn benoemd als nieuwe aspirant bestuursleden. Voor 
het bedenken van de nieuwe spreuk “Echte helde drage greun wit” heeft winnares Lotte Storm 
symbolisch het eerste Bieslo-pasje ontvangen. De gehouden Kahoot! quiz (met dank aan Rob 
Selen) werd gewonnen door Kim Kessels.  
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• Op 27 november 2019 werd voor de allerkleinsten de Zwarte Pietentraining georganiseerd.  

• De Kerstbrunch op 15 december 2019 was zeer succesvol.  

• Het jubileumjaar werd tijdens een fantastisch eindejaarsfeest afgesloten op 29 december 2019 
waarmee tevens alle vrijwilligers werden bedankt die zich voor de volle 100% hebben ingezet 
tijdens het geweldige feest in juni 2019.  Als verrassing werd door special guest Marlon Kicken 
een vrolijke noot gebracht aan deze gezellige avond.  

• Bieslo kende dit jaar 13 jubilarissen: René Adams, Hank Bongers, Twan Claessen, Hub Puts 
(allen 50 jaar lid), Norbert Beurskens, Marco Murmans (beiden 40 jaar lid), Marc Crins, Ron 
Crins, Roel van Essen, Gino van Essen (allen 25 jaar lid), Thijs Driessen, Jord Lemmen, Ruud 
Meerts (allen 500e wedstrijd). Voor het eindejaarsfeest van Bieslo op 29 december 2019 
werden de jubilarissen in de kantine door het bestuur in het zonnetje gezet, waarna de leden 
en de andere aanwezigen ze tijdens een receptie konden feliciteren. 

• Op 29 december 2019 werd bekend dat het bestuur van Bieslo en hoofdtrainer Rik Driessen de 
samenwerking met 2 jaar verlengden. Tevens werd de samenwerking met damestrainer 
Wouter Crins met een jaar verlengd.  

• Het carnavalsfeest had dit seizoen grotendeels een groen-wit tintje. Voor het eerst sinds 2006 
heeft Beesel weer een boerenbruidspaar in samenwerking met VV De Drakekluuëtjes en VV 
Bieslo. Op zondag 12 januari 2020 zijn Bieslo leden Twan en Ellen Haenen uitgeroepen tot 
Boerenbruidspaar 2020! Op zaterdagavond 1 februari 2020 is Tim Hendriks uitgeroepen tot 
Drakeprins Tim 1 met zijn adjudant Luuk Simons. Op zaterdag 18 januari is Nick Wijnands 
(speler van de selectie) uitgeroepen tot Bacchus Nick in Reuver. Op zondag 19 januari 2020 zijn 
jeugdprins Thijmen I (Smeets) en zijn adjudant Tren (Reijnders) uitgeroepen!   

• En toen viel het stil… Door de maatregelen van het kabinet ivm Covid 19 kwam op donderdag 
12 maart 2020 het bericht van de KNVB dat al het voetbal in Nederland tot en met 31 maart 
2020 werd afgelast. Daarmee werd het ook stil op de Solberg…  

• De volgende activiteiten werden afgelast:  
o Sportgala van de Gemeente Beesel;  
o De jaarlijkse sinaasappelactie; 
o De seizoensafsluiting;  
o Jaarlijks jeugdkamp bij de Spar in Haelen;  
o Bieslo jeugdtoernooien;  
o Geen viering van eventuele kampioenschappen; 
o De Wandelvierdaagse. 

• Er is een digitale Bieslo kwis opgezet en de winnaars van de eerste editie waren: Huub Levels 
en het duo Jan en Rik Driessen. De winnaars van de tweede editie waren: Geert en Alex Levels.  

• Naar aanleiding van nieuwe maatregelen van het kabinet heeft de KVNB besloten om het 
voetbalseizoen 2019/2020 te beëindigen.  

• Vanaf woensdag 29 april 2020 werden de trainingen weer hervat voor kinderen t/m 12 jaar 
met inachtneming van de door het RIVM en de gezamenlijke sportbonden op gestelde regels.  

• Vanaf dinsdag 5 mei 2020 mochten kinderen t/m 12 jaar weer normaal trainen, dus ook 
partijvormen en mogen jongeren van 13 t/m 18 jaar trainen met inachtneming van 1,5 meter 
afstand. Helaas mogen jeugdleden vanaf 19 jaar helemaal niet trainen.  

• Het goede nieuws kwam dat iedereen vanaf 11 mei 2020 buitensport mocht hervatten met 1,5 
meter afstand vanaf 13 jaar.  

• Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet!! 

• Een speciaal woord van dank aan Math van Mill die het archief van Bieslo in Corona tijd  
(i.s.m. Har Hensen) heeft gedigitaliseerd.  
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sterkt de rechten van mensen waar gegevens van worden  

Statistieken 

 

Ledental Bieslo:    juli 2020 :  409 leden 
      Juli 2019  :  436 leden 
      Augustus 2018  :  425 leden 
   
    
Nieuwe leden 2019-2020     :  28 leden 
Afgemeld 2019-2020      :  45 leden 
Aantal overschrijvingen     :  4 (naar andere vereniging) 
Het aantal boekingen was dit seizoen    :  17 (2018-2019: 42) 
Het aantal veldverwijzingen was dit seizoen    :  1  (2018-2019: 3) 
 

 

Tenslotte 

 
Het bestuur wenst iedereen bij Bieslo een bijzonder aangenaam seizoen 2020-2021 toe.  
We hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft.  
 
 
Beesel, november 2020 
 
Chantal de Jonge 
secretaris V.V. Bieslo 


