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Jaarverslag 2020-2021 
 

Corona  

 
Vol goede moed en vooral veel zin ging het seizoen 2020-2021 van start. De Solberg kwam weer tot 
leven! De bal rolde weer en er werden wedstrijden gewonnen en verloren, maar dat alles was van 
korte duur... slechts 3 wedstrijdronden… Wederom een seizoen waarin het wereldwijde Covid-19 
virus de overhand heeft en de besmettingen oplopen. Op zondag 27 september 2020 kondigde de 
regering nieuwe maatregelen af. Dit betekende sluiting van de kantines voor sportverenigingen per 
29 september 2020 en maximaal 5 personen vanuit de vereniging (zoals coördinator, 
wedstrijdsecretaris, bestuurslid, bhv-er en Corona-coördinator) mogen aanvullend aanwezig zijn. 
Supporters en ouders zijn helaas niet welkom tijdens sportactiviteiten. Alleen noodzakelijke 
begeleiding van een team is toegestaan bij elke sportactiviteit.  
Als gevolg van aanvullende maatregelen per 14 oktober 2020 werd door de KNVB besloten om alle 
wedstrijden in het amateurvoetbal per direct voor 4 weken stil te leggen en werden beperkingen 
gesteld aan het trainen in groepen boven de 18 jaar. Het bestuur van V.V. Bieslo heeft daarop 
besloten dat alle senioren teams voorlopig niet trainen op het sportpark. Alle jeugdteams mogen 
blijven trainen op de reguliere trainingsavonden. Door de KNVB wordt de competitie 
noodgedwongen stilgelegd en deze heeft in het seizoen 2020-2021 helaas geen vervolg gekregen. 
Ook was de door de KNVB geplande Regiocup niet meer haalbaar.  
Een teleurstelling dat ook dit seizoen door Covid wordt overmeesterd.  
 
 

PR Bieslo  

 
Het Bieslo magazine is in het seizoen 2020-2021 2x verschenen ipv 3x. In december werd de nieuwe 
editie van het Bieslo Magazine uitgebracht dat in het teken staat van het 50-jarig bestaan van het 
Magazine. De werkgroep Bieslo Magazine bestaat uit: Rick Feuler, Har Hensen, Noud Bemelen, Ron 
Janissen, Huub Levels, Job Nijssen en Pie Simons.  
De website van Bieslo werd 9682 keer bezocht.  
 

 

Social media  

 
Dankzij onze PR commissie, met name Bart Geurts, is Bieslo ook actief op social media: 
- Facebook 543 volgers; 
- Instagram 286 followers; 
- Twitter 276 volgers. 
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Bieslo sportief 

 
Bij een ‘normaal’ seizoen blikken we onder ‘Bieslo sportief’ terug op de behaalde successen bij de 
senioren en jeugd, maar gezien de korte duur van dit seizoen valt er niet veel terug te blikken. Des 
te meer valt er terug te blikken op de Bieslo leden! We zijn erg verheugd dat zoveel leden onze 
vereniging trouw zijn gebleven! Een groot dankjewel daarvoor! Ondanks een (wederom) moeizaam 
seizoen en ondanks dat er minder gevoetbald is, ben je lid gebleven en daar zijn we enorm trots op! 
Voor het bestuur waren er namelijk ook de nodige uitdagingen, onder andere hoe om te gaan met 
de opgelegde maatregelen, vergaderen in Coronatijd, inning contributie en het behouden van de 
leden. Dat jullie lid bleven vinden we niet vanzelfsprekend in deze tijd en daarom waarderen we dit 
enorm.  
 
Ook nu blijkt dat de kracht van Beesel en de kracht van Bieslo is, dat we dit samen doen… met én 
voor elkaar.   

 
 

Bestuursleden en bestuursvergaderingen  

 
Bij aanvang van het seizoen 2020-2021 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: 
Voorzitter    : Cor Vulders 
Penningmeester   : Eugène Geerlings 
Secretaris    : Chantal de Jonge 
Algemeen bestuurslid   : Rick Feuler 
Algemeen bestuurslid   : Rob Selen 
Algemeen aspirant bestuurslid : Juul Niessen 
Algemeen aspirant bestuurslid : Ron Sillen  
Algemeen aspirant bestuurslid : Pauline Dreessen (vanaf augustus 2020) 
Algemeen aspirant bestuurslid : Maurice Cruysberg (vanaf oktober 2020) 
 
Het bestuur van V.V. Bieslo is in het seizoen 2020-2021 8x fysiek bij elkaar gekomen en heeft 5x 
digitaal 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 (2 heren) en 10 jeugdteams (7 jongens en 3 meiden).  

• Op zaterdag 8 augustus 2020 was de 1e trainingsdag voor Bieslo 1 en Bieslo Vrouwen 1.  

• Op zaterdag 29 augustus 2020 werd bij Bieslo een voetbaldag georganiseerd door de 
organisatie PANNA Sterrenteam.  

• Op vrijdag 11 september 2020 werd wederom een geslaagde de 3e editie van de Bieslo 
penantiecup gehouden.  

• Vanaf november 2020 huurt huisartsenpraktijk Dreessen de bestuurskamer 3 dagdelen per 
week. 
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• Van 21 november 2020 t/m 12 december 2020 werden de volgende extra activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd:  
o Op zaterdag 21 november 2020 een mini-mix toernooi; 
o Op zaterdag 28 november 2020 een uitgebreide techniektraining o.l.v. trainers Rick 

Driessen, Wouter Vos en Wouter Crins; 
o Op zaterdag 12 december 2020 voetbal challenges.  

• Bieslo kende dit jaar 15 jubilarissen: Sjra Spee (70 jaar lid), Jac Crins, Theo Crins, Piet Levels, 
Ger Meerts en Ger Simons (allen 50 jaar lid), Jos Cox, John Simons en Coy Slots (allen 40 jaar 
lid), Paul Driessen, Marc Hendrikx en Wim Levels (allen 25 jaar lid), Mickey vd Borst, Louis 
Heldens en Krijn Levels (allen 500e wedstrijd).  

• Vanaf zaterdag 27 februari 2021 is de jeugd weer gestart met zaterdag activiteiten.  

• Halverwege maart 2021 zijn de senioren teams weer gestart met trainen en bereidden de 
selectie van de heren en de dames zich voor op de KNVB Regiocup. Noot: helaas werd de KNVB 
Regiocup uiteindelijk afgelast.  

• Op donderdag 22 april 2021 ontving V.V. Bieslo het trieste bericht van het overlijden van Frank 
Knols (leider Bieslo JO13-1).  

• Op zaterdag 8 mei 2021 is de succesvolle vrienden- en vriendinnendag gehouden bij V.V. 
Bieslo.  

• Op zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021 werd een zeskamp georganiseerd voor alle jeugdleden. 

• Helaas konden vanwege Covid-19 de volgende activiteiten niet plaats vinden of deze werden 
niet ingepland:  
o 20-11-2020: Algemene Leden Vergadering; 
o 20-12-2020: Kerstbrunch; 
o Nieuwjaarsreceptie; 
o Huldiging jubilarissen; 
o Sportgala van de Gemeente Beesel;  
o De jaarlijkse sinaasappelactie; 
o De seizoensafsluiting;  
o De vrijwilligersavond;  
o Jaarlijks jeugdkamp bij de Spar in Haelen;  
o Bieslo jeugdtoernooien;  
o Geen viering van eventuele kampioenschappen; 
o De Wandelvierdaagse. 

• Een groot compliment aan de VTC, trainers, leiders en overige vrijwilligers die alles in het werk 
hebben gesteld om de Bieslo jeugd zoveel mogelijk te laten voetballen. Hartelijk dank 
daarvoor!   

• Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet!! 
 
 

sterkt de rechten van mensen waar gegevens van worden  

Statistieken 

 
Ledental Bieslo:    Juli 2021 :  426 leden 
      Juli 2020 :  409 leden 
      Juli 2019  :  436 leden 
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Nieuwe leden 2020-2021     :  38 leden 
Afgemeld 2020-2021      :  47 leden 
Aantal overschrijvingen     :  7 (naar andere vereniging) 
Het aantal boekingen was dit seizoen    :  6 (2019-2020: 17)  
Het aantal veldverwijzingen was dit seizoen    :  1 (2019-2020: 1) 
 

 

Tenslotte 

 
Het bestuur wenst iedereen bij Bieslo een bijzonder aangenaam seizoen 2021-2022 toe.  
We hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft.  
 
Wat we jou wensen is  
Een nieuw jaar vol goede moed 
Een hoofd vol vertrouwen 
Veel liefde van de jouwen  
Laat het oude jaar maar gaan 
En ga er vol vertrouwen tegenaan  
 
Beesel, november 2021 
 
Chantal de Jonge 
secretaris V.V. Bieslo 
 


