
 
 

 

 
Notulen jaarvergadering 15 november 2019 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
 
Om 20.39 uur opent voorzitter Cor Vulders de algemene ledenvergadering die wordt 
gehouden in de kantine van Sport- en Spelcentrum de Solberg in Beesel. Voorzitter Cor 
spreekt zijn waardering uit over de hoge opkomst van de leden en bedankt Ilse en Tijl 
Peeters voor hun werkzaamheden achter de bar.  
 
Korte mededeling van huishoudelijke aard: morgen moet de kantine worden gepoetst 
ivm een druk wedstrijdprogramma en daardoor sluiten we uiterlijk om 00.00 uur. 
 
De secretaris heeft 25 afmeldingen ontvangen: Ron Sillen, Coy Slots, Hans Lennaerts, 
Gerard Peters, Lucie Fransen, Roy Verstappen, Leon van den Heuvel, Eric Jacobs, 
Inge Levels, Al Crooymans, Jac Crins, Hay Bongaerts, Lex de Jonge, Ruben Smeets, 
Raf Strous, Chris Steeghs, Gé Schoolmeesters, Siem Levels, Wouter Vos, Job Nijssen, 
Nico Steeghs, Leon van de Bergh, Twan Haenen, Marianne Vulders en Ger Spee.  
 
De volgende 90 leden zijn aanwezig: Cor Vulders, Eugène Geerlings, Tim 
Schoolmeesters, Chantal de Jonge, Rob Selen, Rick Feuler, Sjaak van den Beucken, 
Juul Niesen, Jac van den Borst, Huub Levels, René Adams, Piet Levels, Dré Hendriks, 
Har Hensen, Ron Janissen, Ruud Levels, Jan van den Heurik, Piet Rutten, Wiel 
Joosten, Wim Meerts, André Fontijn, Geert Levels, Roel van Essen, Huub Geerlings, 
André Lemmen, Cyril Luttels, Pie Simons, Gerrit van Mil, Hank Bongers, Peter Levels, 
Cor van de Warreburg, Roel Coenders, Marc Crins, Daan Reijnders, Kick Meerts, Huub 
Joosten, Siem Kessels, Harold van de Heurik, Rick Fransen, Ton Heldens, Ferd Beek, 
Colinda van de Beek, Maurice Cruijsberg, Har Feuler, Wouter Crins, Jeroen Crins, Bart 
Geurts, John Peeters, Mark de Jonge, Ron Crins, Jeroen Luttels, Jop van de Boel, 
Noud Schoolmeesters, Kim Kessels, Juul Driessen, Julia Schreurs, Denise van de 
Wall, Danique Scheffer, Juliëtte Ebus, Julie Vulders, Pien Levels, Lotte Storm, Iris van 
de Wall, Lian Vulders, Esmee Franssen, Krijn Jutting, Joeri Puts, Luc Meerts, Hans 
Reijnders, Sjuul Beek, Rik Driessen, Nick Wijnands, Tom Reijnders, Lars van Melis, 
Sander Geerlings, Lucas Peeters, Bas Hoogenbosch, Ruud van Deuzen, Louis 
Heldens, Thomas Heldens, Arthur Hannink, Jeroen van de Groenendal, Wim Levels, 
Ed Nizet, Ralph Wilms, Luuk Simons, Jord Lemmen, Tim Hendriks, Stan Bessems en 
Luuk Geerlings.    
 
Mededelingen voorzitter Cor Vulders:  

• De invoering van het munten- en pasjessysteem vergt veel werk. Het bestuur 
streeft ernaar om de pasjes zo spoedig mogelijk te implementeren en is hier 
achter de schermen druk mee doende.  

• Rik Stroeken heeft het afgelopen jaar mee gedraaid als aspirant bestuurslid, 
maar vanwege drukte op het werk heeft hij besloten om er mee te stoppen. We 
danken Rik voor zijn inzet.  

• De winnares van de nieuwe spreuk op balk “Echte helde drage greun wit” is 
Lotte storm en zij krijgt door Cor symbolisch als 1e Bieslo-lid het Bieslo-pasje 
overhandigd.  



 
 

 

• In Beesel is de werkgroep “Bliej in Beesel” opgericht die zich bezig houdt met 
de toekomst van Beesel en de leefbaarheid van het dorp Beesel. Bieslo is 
daarin ook vertegenwoordigd. Er zijn 4 commissies: Beesel als ideale 
woonplaats, verankeren huidige voorzieningen, Beesel Drakedörp (toerisme) en 
toekomstbestendige verenigingen. Vanuit Bieslo nemen Cor, Rob en Har 
Hensen deel aan de bijeenkomsten. Het huis voor de sport is uitgenodigd om 
verder mee te werken aan de ontwikkelingen. Er zal een digitale 
verenigingsagenda komen die ontwikkeld is door Bert Jansen. Namens het 
bestuur zullen Rob en Rick gaan meedraaien in die werkgroep.   

• Math van Mil heeft vooraf gevraagd of we niet uit het oog verliezen dat we een 
open club zijn, maar dat laten we juist zien doordat we vertegenwoordigd zijn bij 
Bliej in Beesel.   

• De VTC is het hart van Bieslo en het bestuur is dan ook verheugd dat we 
daarvoor een nieuwe voorzitter hebben gevonden: Maurice Cruijsberg.  

• Rob geeft aan dat commissie veilig sportklimaat vorig jaar is gestart. Eerder 
was al een vertrouwenscontactpersoon aangesteld: Lucie Fransen. De 
commissie is met de gemeente aan de slag gegaan en doende met een plan 
van aanpak dat komend jaar wordt geïmplementeerd. Hierin komen de 
belangrijkste aspecten zoals normen en waarden, rookbeleid, AVG en VOG 
aan bod. Via het clubblad en de website worden de leden daarover 
geïnformeerd. Graag wil de commissie ook met leden in contact komen om in 
gesprek te gaan met Rob of Lucie over deze onderwerpen.   

2. Jaarstukken 
 

Notulen vorige jaarvergadering: 16 november 2018 
 
De notulen werden gepubliceerd op de website. Daarnaast waren ze bij de secretaris 
op papier verkrijgbaar.  
 
Door Math van Mil is terecht opgemerkt dat in de notulen niet is opgenomen dat Geert 
Levels benoemd is tot lid van verdienste. Dit zal alsnog worden aangepast.  
 
De notulen van de jaarvergadering worden vastgesteld. 
 
Algemeen jaarverslag 2018-2019  
 
Het algemeen jaarverslag werd de leden op dezelfde manier beschikbaar gesteld als 
de notulen van de jaarvergadering van 2018.  
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. 100 jaar Bieslo; terugblik!  
 

Huub Geerlings: we hebben een fantastisch eeuwfeest meegemaakt waar velen aan 
hebben mee gewerkt. Het was sportief en er heerste saamhorigheid: alles wat nodig is 
voor een geslaagd eeuwfeest. Huub bedankt van harte alle commissies voor hun 



 
 

 

bijdrage en werkzaamheden hierin. In het kort geeft hij met enthousiasme het 
programma van het jubileum weer.  
 

Gedurende het jubileum weekend is alles gefilmd en hieruit is een film van 1,5 uren 
ontstaan. Tijdens de jaarvergadering wordt de samenvatting bekeken.   
De stuurgroep Bieslo 100 jaar bedankt iedereen voor de inzet voor het jubileum!! Het 
was geweldig!! 
 

Het jubileumjaar zal op zondag 29 december 2019 worden afgesloten met een 
eindejaarsfeest. Huub bedankt iedereen voor het vertrouwen dat de leden hebben 
gehad in de stuurgroep.  
 

4. Financiën 
 

Penningmeester Eugène Geerlings geeft aan dat we een drukke tijd achter de rug 
hebben: het jubileum Bieslo 100 jaar organiseren en financieren, maar vooral ook het 
amuseren en genieten daarvan. Het was een mooi jubileum en het doel is behaald.  
 

Daarnaast ging het gewone verenigingsleven ook door en mogelijk zijn daardoor zaken 
wellicht langer blijven liggen dan wenselijk.  
 

In begin 2019 hebben we in de kantine het nieuwe kassasysteem aangeschaft en is de 
pinautomaat in gebruik genomen. Er is veel enthousiasme over het gebruik en het 
gemak van de kassa. Tevens is meer inzicht in het verbruik in de kantine. Het contant 
geld zal minder worden doordat steeds meer gebruik wordt gemaakt van pinnen. Het 
pasjessysteem zal op korte termijn (een aantal maanden later dan gepland) in werking 
treden en daarmee het kassasysteem compleet maken. Alles in het systeem is op dit 
moment klaar om het pasjessysteem in gebruik te nemen met ingang van 1 januari 
2020. Er dienen nog zaken te worden geregeld de komende tijd, zoals het activeren 
van alle leden en het koppelen van kortingstarieven. De muntverkoop zal in elk geval 
stoppen. Leden zullen middels een pasje of betaalapp betalen en gebruik maken van 
kortingen.  
 

Eugène bedankt voor het samenstellen van de cijfers:  
- Har Feuler die de maandelijkse boeken verwerkt en zorg draagt voor het voorwerk 

aangifte BTW via Sportlink; 

- Huub Levels en Chantal de Jonge die respectievelijk de contributie en 

ledenadministratie verzorgen; 

- Daan Reijnders voor de assistentie facturatie en eindcontrole;  

- Tim Schoolmeesters en Juul Niesen voor de sponsornota’s;  

- Financiële commissie Bieslo 100 jaar: Daan Reijnders, Roel van Essen, Ton 

Heldens en Frank Janissen; 

- De stuurgroep Bieslo 100 jaar: Huub Geerlings, André Lemmen en Cyril Luttels; 

- Werving sponsoren Bieslo 100 jaar: Piet Levels en Jos Heldens;  

- De kascommissie: Daan Reijnders, Yannick Kessels en Esmée Franssen.  

 

 

 

 



 
 

 

Financieel jaarverslag 2018/2019 en begroting 2019/2020 
 
De toelichting wordt verzorgd door penningmeester Eugène Geerlings.  
Eugène geeft een extra toelichting in verband met de gemaakte kosten en opbrengsten 
van het jubileum weekend. Daarin zijn ook de wandelsport en bootcamp verwerkt die 
sinds dit jaar zijn toegevoegd.  
 
Het seizoen 2018/2019 werd afgesloten met een verlies van € 4.467,--. Van belang is 
dat we voor het komend seizoen uit het negatieve saldo komen. Als bestuur gaan we er 
voor zorgen dat we financieel gezond blijven.  
 
Cyril informeert naar de post voorzieningen à € 43.000,--. Eugène geeft aan dat dat 
gedeeltelijk BTW betreft (hebben nog recht op BTW teruggave), voorziening voor 
onderhoudskosten en voorziening van € 5.000,-- voor het jubileum.  
 
Op een vraag van Jac van den Borst of in het positieve resultaat van € 2.312,-- een 
vrijval zit van die € 5.000,--, geeft Eugène aan dat dat klopt. Jac merkt op dat de marge 
in de kantine onder druk staat.  
 
Cor van de Warreburg vraagt waarom de contributie in november wordt afgehouden 
(één van de duurste maanden van het jaar) en vraagt of dit niet in januari of februari 
mogelijk is. Getracht wordt om voor het aankomend seizoen eerder te incasseren, 
bijvoorbeeld eind september of begin oktober. Tevens vraagt Cor of het ook mogelijk is 
om in 2 termijnen te betalen. Eugène geeft aan dat te allen tijde een regeling kan 
worden getroffen. Het is namelijk belangrijk dat iedereen kan voetballen en wij willen 
daar graag aan mee werken.  
 
Math merkt op dat hij wandelen en beugelen niet terug ziet in het financiële overzicht, 
maar Eugène heeft dit zojuist toegelicht. Naar aanleiding van een vraag inzake 
bootcamp geeft Eugène aan dat je dit terug ziet in de financiën (bootcampers betalen 
per les).  
 
De munten van de jubileum commissie blijven geldig tot 31-12-2019, evenals de Bieslo 
munten.   
 
Verslag kascommissie 
 
De kascommissie, bestaande uit Daan Reijnders, Yannick Kessels en Esmée 
Franssen, doet bij monde van Daan Reijnders 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. Daan Reijnders en Yannick Kessels 
zijn aftredend kascommissieleden. Het bestuur stelt voor om als nieuwe 
kascommissieleden Luc Meerts en Nick Wijnands te benoemen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.  
 
 
 
 



 
 

 

Contributie 2020/2021 
 
Het bestuur stelt voor de basiscontributie voor het seizoen 2020/2021 te handhaven 
conform de contributie 2019/2020: € 170 / seizoen. De kortingspercentages worden ook 
gehandhaafd. 
 
Besluit: 
Het voorstel om de contributie te handhaven 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.  
 

5. Kahoot! 
 
Rob presenteert Kahoot! Dit is een welkome onderbreking tijdens de vergadering en 
iedereen doet enthousiast mee (al dan niet met smartphone). De winnares is Kim 
Kessels en zij ontvangt een merchandise pakket dat is samengesteld door Math.  
 

6. Bestuursverkiezing 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is: Tim Schoolmeesters. Tim is 8 jaar bestuurslid 
geweest en was lid van de sponsorcommissie en voorzitter van de commissie 
accommodatie en materialen beheer. Tim is rustig, kan goed relativeren, neemt 
besluiten weloverwogen en is, waar nodig, kritisch. Wij danken Tim voor alles wat hij 
voor Bieslo heeft gedaan en zijn verheugd dat hij op projectbasis actief blijft voor de 
portefeuille accommodatie.  
 
Het bestuur stelt voor om Juul Niesen en Ron Sillen te benoemen als aspirant 
bestuursleden. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Het bestuur wilt hen 
graag plaatsen als bestuursleden voor de activiteitencommissie.  
 
Voorts is het bestuur nog op zoek naar een bestuurslid voor de sponsor commissie en 
de commissie accommodatie en materialen beheer. Dit laatste was ook een vraag van 
Math, omdat dit ook van belang is voor de kantine commissie.    
 

7. Rondvraag 

8. Beantwoording rondvraag  
 
Voorafgaand aan de vergadering zijn door Math van Mil en Coy Slots per mail vragen 
ingediend, deze worden eerst behandeld.  
 
Math van Mil informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de fietsenstalling 
(ook i.v.m. e-bikes) en de parkeerplaatsen van de auto’s.  

➔ Dit punt wordt meegenomen in het gebruikersoverleg met de gemeente op 26-
11-2019.  

 



 
 

 

Math van Mil geeft aan dat als niet-leden worden uitgenodigd voor de ALV, de statuten 
daarop zouden moeten worden aangepast.  

➔ Schriftelijk medegedeeld aan Math door Chantal: indien hiermee de ouders van 
jeugdleden worden bedoeld, dan zou dat inderdaad nog moeten worden 
aangepast in de staturen.   

 
Coy Slots is van mening dat de balk in de kantine meer respect verdient. De balk is 
immers gemaakt van Basralocus (een tropische hardhoutsoort uit het Amazonegebied).  
 
Tom Reijnders: de ballenpomp functioneert slecht en daardoor wordt de compressor 
gebruikt. Tom heeft dit gemeld bij Math.  

➔ Tim: de materialencommissie of het bestuur is hierover niet eerder 
geinformeerd en verzoek eenieder om dit per mail door te geven zodat 
dergelijke zaken kunnen worden opgepakt. Tim heeft 3 weken geleden van 
Math vernomen dat de ballenpomp haperde en daarop is deze verstuurd naar 
de leverancier in Almelo. Tim informeert volgende week naar de stand van 
zaken.  

  
Roel Coenders vraagt of er aparte Bieslo passen voor de teams komen.  

➔ Eugène: het is de bedoeling om ook teampassen te creëren, maar dit dient nog 
te worden ingericht. We komen nog terug op vragen over het bijleggen van geld 
door teams voor het geven van rondjes.  

 
Piet Levels informeert naar contractverlenging van de hoofdtrainer. 

➔ Cor: de onderhandelingen hierover lopen en doorgaans wordt dit in december / 
januari bekend gemaakt.  

 
Piet Levels vraagt hoe de benoeming van Maurice Cruysberg als voorzitter van de VTC 
is verlopen.  

➔ Cor: met Maurice zijn hierover gesprekken gevoerd.  
 

Tim Hendriks: de spelers van Bieslo 1 willen graag desperado’s nuttigen en vraagt wat 
de mogelijkheden zijn en wat het bestuur daar van vindt.  

➔ Cor: door de brouwerij wordt dit niet geleverd, maar het bestuur kijkt wat we 
hiermee kunnen doen.  

 
Louis Heldens wilt graag weer de ‘normale’ AA met suiker. Na wedstrijden of het fluiten 
van wedstrijden heb je behoefte aan suiker.  

➔ Rob: vanwege de gezonde kantine is deze geschrapt, maar we zullen dit 
heroverwegen.  

 
André Lemmen verzoekt het bestuur heel zorgvuldig om te gaan met het toekennen 
van korting op de Bieslo pasjes.  

➔ Eugène: het bestuur wilt graag leden waarderen die werkzaamheden voor 
Bieslo verrichten. Roel van Essen merkt op dat dit ook al via de contributie 
wordt verrekend.  

 
Piet Levels: hulde aan het bestuur dat ze 2 jonge leden beschikbaar stellen voor het 
bestuur, maar constateert ook dat essentiële posities zoals kantine, sponsoring en de 
materialencommissie niet zijn bemand.  



 
 

 

➔ Cor: het bestuur vindt het ook belangrijk dat die posten bezet zijn, maar we zijn 
ook verheugd met de komst van 2 nieuwe bestuursleden. De taken worden 
opgepakt en er is terdege aandacht voor de bezetting van die posten.  

 
Math wilt het bestuur bedanken voor het afgelopen jaar, het vele werk voor het 
jubileum en wilt dat graag bekrachtigen met een applaus.  
Veel dank Math!  
 
Voor de komende tijd staan de volgende activiteiten op het programma:  

- 15-12-2019: Kerstbrunch; 

- 29-12-2019: Officiële afsluiting jubileumjaar en huldiging jubilarissen.  

 

9. Sluiting 
 

Voorzitter Cor Vulders sluit de vergadering om 22.46 uur met een dankwoord aan alle 
aanwezigen voor hun komst.  

 
 

15 november 2019  
 
Chantal de Jonge, 
secretaris VV Bieslo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


