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   Website: http://www.vvbaarlo.nl  E-mail: secretaris@vvbaarlo.nl 
                  

 

Betreft:  Algemene Ledenvergadering 
 
 
Geachte leden, 
  
Het bestuur nodigt jullie uit tot het bijwonen van de – online - Algemene Ledenvergadering van onze 
vereniging, welke vergadering gehouden wordt op donderdag 25 maart 2021 a.s. vanaf 19.00 uur. Graag 
hadden we dit weer fysiek op locatie gedaan in onze eigen clubkantine. I.v.m. de coronavoorschriften is dit 
helaas nog steeds niet mogelijk. De vergadering is al enkele malen uitgesteld als gevolg daarvan, maar we 
willen als bestuur nu niet meer langer wachten. Online dus, waarvoor jullie nog tijdig vooraf een ‘link’ met 
toelichting zullen ontvangen. 
 
Wij verzoeken jullie vriendelijk mede ter bevordering van de voortgang van de vergadering de navolgende 
jaarstukken in zijn geheel door te nemen en bij eventuele vragen of opmerkingen deze per mail vooraf - 
uiterlijk 24 maart - schriftelijk door te geven via de mail:  secretaris@vvbaarlo.nl.  
  
Met vriendelijke groeten, 
Len Gielen  (secretaris) 
 

Agenda: 
 
Een toelichting op een aantal van de  agendapunten is te vinden op de volgende pagina van deze 
uitnodiging. 
 

1. Opening en eventuele mededelingen 

2. Visueel jaaroverzicht deel I 

3. Algemene jaarstukken: 

- notulen voorgaande Algemene Ledenvergadering  d.d. 21.11.2019 

- algemeen jaarverslag seizoen 2019-2020 

4. Financiële jaarstukken :   

- Financieel verslag 2019/2020 

- Begroting 2020/2021 

- Contributies 2021/2022 

- Verslag Kascontrolegroep 

- Vaststelling nieuwe Kascontrolegroep  

5. Bestuursverkiezingen 

6. Beantwoording (schriftelijk) gestelde vragen 

7. Visueel jaaroverzicht deel II 

8. Korte vooruitblik 2021 en verder 

9. Sluiting 

 
Volgende pagina : nadere toelichting op een aantal van de agendapunten 
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TOELICHTING OP AGENDAPUNTEN 
 

 

Agendapunten 2 : Notulen en algemeen jaarverslag 
 
Deze jaarstukken bevatten in de notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering d.d. 
21.11.2019 als ook het Algemene Jaarverslag 2019-2020. De jaarstukken kunnen desgewenst 
worden gedownload vanaf de clubsite http://vvbaarlo.nl/, rubriek ‘Actueel’, submenu Agenda. 
 

Agendapunt 4: Financiële jaarstukken 
- Nadere toelichting door de penningmeester op de alsdan te presenteren balans en 
exploitatierekening over het afgelopen seizoen alsmede begroting voor het nieuwe seizoen.  
 
- Contributies 2021-2022  
De contributies 2020-2021 worden aangepast met de gebruikelijke - jaarlijkse - 3% index. Echter 
wordt er vervolgens wel een – eenmalige - contributiekorting toegepast i.v.m. de beperkingen die 
corona hebben betekent in het afgelopen jaar. Ter vergadering zal dit nader worden toegelicht. 
 

- Kascontrole: tijdens de vergadering zal verslag worden gedaan van de bevindingen en/of een 
verklaring worden afgelegd  namens de Kascontrolegroep, ditmaal bestaande uit de leden Pascal 
Hutjens, Bram Reumkens en Hans Jacobs, waarna de samenstelling van de nieuwe kascontrole-
groep nog bij voorkeur ter vergadering dient te worden vastgesteld.   
 
Statutair is aftredend Pascal Hutjens (maximum van 3 achtereenvolgende jaren als lid van 
kascontrolegroep bereikt, waarvoor dank).  
 
De voorzitter van de vergadering doet hierbij een beroep op de leden om zich op vrijwillige basis 
beschikking te stellen als nieuw lid van de Kascontrolegroep om deze weer aan te vullen tot de 
gewenste sterkte van 3 leden (niet zijnde leden van het algemeen bestuur).   
 
Ter info : de kascontrole vindt slechts 1x per jaar plaats op uitnodiging van de penningmeester en 
houdt hooguit een tijdsbeslag in van enkele uurtjes op één avond kort voor de algemene 
ledenvergadering.  
 

Agendapunt 5: Bestuursverkiezingen 
 

Statutair aftredend (volgens functierooster): 
 
→ Algemeen Secretaris: Len Gielen.  
Heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld  
Voor invulling van deze vrijkomende functie wordt middels bindende voordracht  Algemeen 
Bestuur kandidaat gesteld: Monique van Wijlick 
 
→ Bestuurslid  namens Seniorencommissie: Edwin Peeters (tevens voorzitter 
Seniorencommissie) 
Herkiesbaar gesteld middels bindende voordracht Seniorencommissie. 

 

Op eigen verzoek aftredend (niet-statutair): 
 
→ Penningmeester : Ruben Peeters 

Voor invulling van deze vrijkomende functie wordt middels bindende voordracht Algemeen 
Bestuur kandidaat gesteld: Sander Bongers 
 
________________________________________________________________________ 
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Notulen  van de Algemene Ledenvergadering van  VV Baarlo ,  
gehouden op donderdag 21 November 2019 in het clubgebouw in De Meeren. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening en (eventuele)mededelingen 

* Voorzitter Jules Dorssers opent ca.20.00 uur  de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Op 
zijn verzoek wordt een moment van stilte in acht genomen voor alle overledenen van de vereniging. 
In het bijzonder de afgelopen seizoen overleden leden / oud-leden Piet Janssen en Huub Faassen. 
* Secretaris Len Gielen somt de namen op van de leden die zich om diverse redenen via mail, 
app of telefonisch afgemeld hebben voor de vergadering.  
* Verder geen ingekomen stukken  van belang voor vermelding cq. behandeling op de 
ledenvergadering.  

  
2. Algemene jaarstukken  

* de algemene jaarstukken bevatten de uitnodiging voor deze vergadering, de vergaderagenda, 
notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 22.11.2018 alsmede het algemeen jaarverslag 
2018-2019. 
* de algemene jaarstukken zijn al enkele weken voor de leden ter raadpleging gepubliceerd via 
de clubwebsite en facebook.  Tevens lagen enkele gedrukte exemplaren ter inzage in het 
clubgebouw. Vooraf aan de vergadering zijn ook nog eens exemplaren verstrekt aan de alsdan 
aanwezige leden.  
* De algemene jaarstukken worden verder zonder extra op- en aanmerkingen akkoord bevonden 
door de vergadering onder dankzegging van de samensteller. 
 

3. Visueel jaaroverzicht 2018-2019 
* Wordt aan de hand van een presentatie op interactieve wijze gepresenteerd door bestuurslid 
René Janssen, hetgeen door aanwezigen merkbaar op prijs wordt gesteld.. 
* Ditmaal geen presentatie per commissie/werk- of projectgroep maar algemeen visueel overzicht 
aan de hand van fotomateriaal, waarop vanuit de vergadering extra toelichting wordt gegeven. 
* Centraal daarin thema’s als bestaande en ook nieuwe activiteiten. 
* Presentatie wordt in video in online gezet in You Tube VV Baarlo omgeving en zal  o.a. via de 
VV Baarlo site en Facebookpagina te bekijken/raadplegen zijn.  

 
4. Financiële verslaggeving 

* Penningmeester Ruben Peeters geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een 
toelichting op de exploitatie en balans over het seizoen 2018-2019 alsmede de begroting voor het 
seizoen 2019-2020.   
* wat betreft de inkomsten is de kantineomzet gestegen t.o.v. het seizoen daarvoor. Het was 
merkbaar drukker in de kantine. Mede het gevolg van extra activiteiten die georganiseerd zijn 
tijdens het seizoen. 
Inkomsten ca. €6000,- hoger dan in voorgaand seizoen   
* de contributieontvangsten bleven redelijk constant. De subsidies lopen terug(= tendens). 
* de sponsorinkomsten bleven op peil dankzij de inspanningen van de WG Fondsenwerving. 
* aan de kostenkant daalden de personeelskosten De inkoopkosten stegen, voornamelijk gevolg 
van hogere kantineomzet. G 
* Alle plussen en minnen optellend was het financieel gezien weer een bijzonder goed seizoen 
met liefst een netto positief exploitatieresultaat van net iets meer dan €3500,-.. Het 
daadwerkelijke resultaat is zelfs een flink stuk hoger, omdat diverse (geplande) investeringen als 
(kosten)reserveringen zijn meegenomen in het exploitatieoverzicht. 
* Op de Balans is vermeld de post “nog te ontvangen”, hetgeen m.n. kledingfonds betreft. De 
liquide middelen zijn dankzij de exploitatieoverschotten relatief flink gestegen.  
* In overleg met Gemeente is bestuur nog bezig met subsidieaanvragen voor dakrenovatie, 
zonnepanelen, waterput en waterpomp welke flinke investeringen vergen.  
* Op de begroting voor het komende seizoen 2019-2020 wordt ook – onder voorbehoud van 
onvoorziene zaken - ingezet op een (flink) positief exploitatieresultaat.  Voorwaarde blijft wel weer 
inzet van bestuur én leden m.b.t. werving van (extra) inkomsten en kostenbeheersing.  
 



 

 

 
 
* Controle en vaststelling kascontrolegroep/déchargeverlening : De kascontrolegroep bestaande 
uit Bram Ebus, Pascal Hutjens  en Bram Reumkens heeft onlangs de boeken/kasstukken 
namens de leden gecontroleerd en volledig in orde bevonden, hetgeen bij monde van  Bram 
Ebus wordt bevestigd.  Bram Ebus is aftredend.  Na een oproep door het bestuur meldt Hans 
Jacobs zich aan als vervanger.  
* De vergadering verleent  het bestuur  vervolgens, onder dankzegging door de voorzitter 
,décharge.  
 
* Contributies 
Onder voorbehoud van onvoorzienbare zaken die de financiële basis aantasten is bestuur niet 
voorne-mens de contributie voor het komende seizoen 2020-2021 te verhogen anders dan de 
normale indexering (3%) en evt. verhoging van de KNVB-bijdrage die per lid wordt ingehouden. 
Dit laatste wordt overigens niet voorzien.  Geen opmerkingen verder hierover door de 
ledenvergadering en als zodanig dus vastgesteld. 
 

5. Bestuursverkiezingen 
Secretaris Len Gielen meldt dat op basis van het bestuursfunctierooster de penningmeester, in de 
persoon van Ruben Peeters en het bestuurslid namens Technische Commissie, in de persoon van 
René janssen, aftredend zijn.  Beide zijn door het bestuur herkiesbaar gesteld middels bindende 
voordrachten.  
 
Uitslag bestuursverkiezingen: 
Uitgebrachte aantal stemmen : 41, waarvan 41 geldig en 0 ongeldig 
Ruben Peeters   : 39 stemmen voor, 2 tegen en 0 blanco 
René Janssen   :  41 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco 
  
Beide bestuursleden zijn dus met grote meerderheid / unaniem herkozen in het Algemeen Bestuur.  
De secretaris bedankt de leden van de ter vergadering op vrijwillige basis samengestelde 
kiescommissie (Jacques Boonen, Hans Jacobs en Henk Janssen) die de stembiljetten hebben 
uitgedeeld, weer opgehaald, gecontroleerd en geteld en feliciteert vervolgens beide bestuursleden 
met de herverkiezing.  
 

6.   “In the spotlights”  
* In navolging van voorgaande seizoenen werd ook deze keer ter vergadering weer een (werk)groep 
vrijwilligers in het zonnetje gezet als uiting van waardering voor hun werk voor de vereniging. Doel is 
ook motiveren en inspireren. Tevens als voorbeeld voor anderen. Vaak verrichten zij taken welke 
veelal achter de schermen plaats vinden. Onzichtbaar voor vele leden, waardoor deze nauwelijks 
een idee hebben van de omvang en het belang daarvan!  
* Ditmaal was het de beurt aan de leden van de Werkgroep Fondsenwerving die zorgdragen voor de 
sponsorinkomsten en die daarmee wezenlijk hebben bijgedragen aan de positieve 
exploitatieresultaten in de afgelopen seizoenen en daarmee aan een gezonde financiële basis voor 
de vereniging. Aan de hand van een presentatie licht voorzitter Jules Dorssers toe wat de werkgroep 
zoal doet om sponsoren binnen te halen en te behouden voor de vereniging. 
* Onder dankzegging en applaus van de aanwezige leden krijgen de werkgroepleden 
Fondsenwerving een passende attentie aangeboden, hetgeen zichtbaar op prijs wordt gesteld.  

 
7.  Presentatie bestuur  

* a.d.h.v. Powerpointsheets licht voorzitter Jules Dorssers toe wat het bestuur/de vereniging zoal 
bezig houdt:  de visies die het bestuur er op na houdt en de thema’s die er momenteel en in de 
nabije toekomst zullen gaan spelen.   
 

8.  “Klankborden” en rondvraag 
* Jacques Boonen: pleit voor het realiseren van een rookvrije accommodatie. Is in samen met 
Edward Smedts weer bezig met het Joint Forces programma. Hiervoor is reeds een afspraak met 
Knooppunt Baarlo (Fysiotherapie) gemaakt. Belangrijk is dat deelnameformulieren worden ingevuld 
en ingestuurd. Meer info volgt t.z.t.. 

  



 

 

 
 
 

* Jeffrey Schouenberg: wat is status van kledingfonds ivm perikelen met leverancier Jartazi? 
 Voorzitter JDO licht toe dat er inderdaad perikelen zijn geweest met deze leverancier m.n. over  
levertijden die niet aangehouden werden. Keuze teamware (trainingspakken e.d.)  is momenteel vrij 
en o.a. voor de dames/ladies-lijn zal Masita in voorzien. Wordt nog overlegd met Jartazi , contract 
zal nog waarschijnlijk moeten worden uitgediend( dit seizoen) en dan waarschijnlijk in zijn geheel 
overgestapt worden naar Masita. 
* Marcel Thijssen: merkt op dat clubscheidsrechters werven/behouden probleem is. Worden er 
steeds minder!  JDO erkent dit probleem, lastig hiervoor vrijwilligers te vinden en nodigt Marcel uit in 
gesprek te gaan met bestuur hierover in een van de komende bestuursvergaderingen dit seizoen. 
* Niek Peeters: AED is niet altijd bereikbaar omdat vaker deur gesloten blijkt te zijn. Hij pleit ervoor 
om AED te verplaatsen of andere oplossing te zoeken hiervoor op korte termijn. Hay Ewalds, die 
sleutels beheert, reageert met opmerking dat alle leiders een sleutel hebben tot de ruimte waar de 
AED hangt. Een optie is ook deur standaard open te laten bij activiteiten op het sportpark. 
* Jarno Hertsig: douches zijn in diverse kleedlokalen een ramp door te weinig waterdruk. Volgens 
Hay Ewalds is dit al meerdere malen onderzocht, maar blijkt weinig aan te doen. Men zal Cor 
Peeters nogmaals hiernaar laten kijken om te bezien of er toch een oplossing mogelijk is om dit 
probleem te verhelpen. 
* Dennis van de Vinne: kleedlokalen nogal koel in winterdagen ? Hay Ewalds namens WG 
Accommodatiebeheer: staat normaal op 15 graden, maar is nu wat hoger gezet. WG gaat bekijken 
of dat nog wat hoger kan. 
* Hay Nelissen: dampende mest op parkeerplaatsen. Wat gebeurt er mee? Geert Valentijn: 
parkeerplaats is gemeentegrond en gebruikt die nu tijdelijk voor opslag hiervan. Dus al vereniging 
geen zeggenschap over. JDO stelt voor met Gemeente hierover in overleg te gaan.  
* Geert Valentijn: dubbelzijdig reclamebord met waar niks op staat aan binnenkant (veldzijde). Hay 
Ewalds: evt. voorzien van clublogo stickers? 
* Ed Coenen : is het mogelijk trainingsvelden beter te belijnen Zijn niet altijd aanwezig. Kan dit niet 
standaard? Dat zou trainers helpen bij geven van trainingen. Probleem is m.n. uitvoering wie 
wil/moet dit doen! Bovendien veld in loop van jaar slecht en dan dus moeilijk (structureel) te belijnen. 
Bestuur zal dit niettemin in overweging nemen en bekijken of hiervoor oplossing is.. 

 
9.  Sluiting  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om ca. 22.00 uur de algemene ledenvergadering en 
dankt de aanwezigen voor de positief kritische bijdragen. 

 
 Notulen vastgelegd door: Len Gielen (secretaris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Algemeen Jaarverslag  VV BAARLO seizoen 2019 - 2020 

 
 
 

Bestuurlijk  
 
Samenstelling van het Algemeen Bestuur  tijdens het seizoen:  
 
Jules Dorssers  voorzitter, tevens lid Dagelijks Bestuur 
Len Gielen   secretaris/ vice-voorzitter, tevens lid Dagelijks Bestuur 
Ruben Peeters  penningmeester, tevens lid Dagelijks Bestuur 
Edwin Peeters  lid namens Seniorencommissie  
Edward Smedts  lid namens Jeugdcommissie 
René Janssen   lid namens Technische Commissie 
    
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 november 2019 waren (op basis van functies)  statutair 
aftredend maar wel weer herkiesbaar Ruben Peeters  (Penningmeester) en René Janssen  (Bestuurslid 
namens Technische Commissie). Beide heren werden door de vergadering weer met overgrote 
meerderheid herkozen. Het bestuur bleef dus in het seizoen 2019-2020 in dezelfde samenstelling 
functioneren als voorgaand seizoen en daar kwam tijdens het lopende seizoen ook geen verandering in. 
 
Jubilarissen 
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst  4 januari 2020 werden er traditioneel weer jubilarissen gehuldigd. Ditmaal 
liefst 15 jubilarissen. Wegens 60 jaar lidmaatschap werden gehuldigd Herman Stevens en Sjaan 
Vaessen, wegens 50 jaar lidmaatschap Harrie Ewalds, Jan Gielen, Giel van Heur, Hans Jacobs, Henk 
Mertens en Hay Peeters, wegens 25 jaar lidmaatschap Jules Dorssers, Tim van de Heuvel, Paul Melis, 
Mike Spolders, Miel Timmermans, Jeroen van Wijlick en Harry Zeetsen. Eén bijzondere jubilaris, liefst 70 
jaar lid, kon wegens ziekte niet aanwezig zijn, namelijk oud-voorzitter en erelid Jeu Bouten. Voornemen 
was de huldiging z.s.m.na herstel in te halen, zo nodig aan huis. Zover mocht het helaas niet komen, 
want Jeu is enkele maanden later in maart 2020 overleden. Door de coronatijd was het helaas ook niet 
mogelijk hem bij de (besloten) uitvaart namens de vereniging de waardering te uiten die hij verdiende. 
 
Belangrijkste algemeen bestuurlijke en organisatorische zaken 
- de diverse commissies, werk- en projectgroepen hebben over het algemeen uitstekend gefunctioneerd. 
Slechts enkele mutaties plaatsgevonden als gevolg van vacatures. Dat is gladjes verlopen met uitzonde-
ring van de werkgroep MVO. Die is in de loop van het seizoen wegens onvoldoende bezetting in 
afwachting van versterking op ”on hold” gezet. Zaken dienaangaande voorlopig onder beheer bestuur. 
- inmiddels heeft wel de Werkgroep Communicatie vorm heeft gekregen en operationeel.Tot de taken 
van de werkgroep behoren o.a. het verbeteren van de communicatie, het beheer en contentverzorging 
van de website en beschikbare sociale mediakanalen (Facebook / Instagram / YouTube). Een periodieke 
digitale nieuwsbrief en het mediakanaal Snapchat zijn er in de loop van het seizoen nog bijgekomen.  
- geen details hier over het financieel reilen en zeilen. Dat wordt ter vergadering uitgebreid behandeld.  
Wel kan in het algemeen met trots worden vermeld dat het seizoen 2019-2020 net als het seizoen 
ervoor weer financieel een - zelfs nog beter - positief exploitatieresultaat heeft opgeleverd. Dit met name 
dankzij extra inkomsten uit activiteiten en sponsoring én kostenbesparingen daar waar mogelijk.  
- Een deel van het positieve resultaat zal weer worden gereserveerd voor noodzakelijk onderhoud van 
het clubgebouw op kortere en langere termijn. Ook voor het nieuwe seizoen 2020-2021 gaat het bestuur 
weer voor een positief financieel resultaat. Een financieel gezonde club blijft zoals vaker gezegd een 
absolute voorwaarde voor de continuïteit van de vereniging!  
- de coronapandemie heeft er helaas voor gezorgd dat diverse geplande activiteiten helaas geen 
doorgang konden vinden. Met ondersteuning van de commissies, werk- en projectgroepen alsmede 
overige vrijwilligers zijn er desondanks nog diverse concrete zaken opgepakt , gerealiseerd of nog volop 
gaande. Vaak buiten het zicht van de “buitenwacht”. Bijzonder te vermelden valt het dringend 
noodzakelijke onderhoud van het clubgebouw, zoals dakrenovatie en (deels) kleedkamerdeuren. Waar 
nodig is houtwerk van een lik verf voorzien. Tevens is er een glasvezelverbinding gekomen, wat een 
stabieler internet en wifi garandeert. Onontbeerlijk in de huidige digitale tijd en de toekomst. 
 
 



 

 

 
 
- er hebben in het seizoen 2019-2020 tot aan de start van de coronatijd (begin maart) en deels ook nog 
in lente en zomer diverse activiteiten plaats gevonden. (Zie biilage: lijst met activiteiten 2019-2020) . 
- ondanks de coronatijd heeft de 20e editie (!) van de JAKO-voetbaldagen in augustus jl. met succes en 
veel plezier van deelnemers en begeleiding alsnog plaats kunnen vinden. Met dank aan de organisatie 
en al die vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren voor deze activiteit hebben ingezet.   
- in het kader van Baarlo-800 jaar zijn er door de club, dankzij de WG Fondsenwerving,  afgelopen 
seizoen ook enkele speciaal (club)biertjes – “De Derde Hellèf en ”De Bospartizaan” – geïntroduceerd  en 
in omloop gebracht. Niet alleen in de eigen kantine maar ook in de lokale horeca. Van de 
verkoopopbrengst profiteerde ook de club. 
- verder is er wederom geïnvesteerd in jeugdleidersopleidingen/-trainingen en werd het 
blessurepreventie-programma “Joint Forces” in samenwerking met Fysiotherapie ‘Knooppunt Baarlo’ 
opgezet.   
- ook werd door jeugdige teams deelgenomen aan internationale jeugdtoernooien alsmede aan 
keeperclinics door onze jeugdkeepers. Goed voor de ontwikkeling en het opdoen van ervaring.  
- het inzetten van seniorenspelers als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden kreeg een vervolg.  Men doet 
wat terug voor de  club - specifiek voor de jeugd -  en is ook goed om op die manier ook meer respect te 
krijgen voor de scheidsrechters zonder wie wedstrijden spelen niet mogelijk zijn. Dit beleid wordt verder 
voortgezet.  
- door de coronabeperkingen heeft de jaarlijkse instructie van onze BHV-ploeg in eerste hulpverlening en 
AED-gebruik door VV Baarlo verzorger/masseur en EHBO-docent Jacques Boonen helaas niet kunnen 
plaatsvinden en zal dit z.s.m. als dat weer mogelijk is worden alsnog worden  ingepland. 
-  hoofdtrainer Joeri Janssen nam ondanks een eerder overeengekomen contractverlenging en na één 
door corona ook nog eens helaas onvolledig seizoen al weer afscheid van VV Baarlo i.v.m. uitgebreide 
werkzaamheden bij zijn ander werkgever VVV-Venlo en het gaan volgen van de trainerscursus UEFA-A 
opleiding. Tot teleurstelling van VV Baarlo, dat hem die kansen echter niet wilde ontnemen door vast te 
houden aan het contract. In Tim Nabben heeft de club vervolgens een nieuwe, volwaardige opvolger als 
hoofdtrainer gevonden. Samen met René Janssen als zijn assistent binnen de selectie gaat hij in het 
seizoen 2020-2021 de selectiegroep (Baarlo1 en 2) onder zijn hoede te nemen. Wij wensen hen veel 
succes en Tim een prettig eerste seizoen bij VV Baarlo toe en vertrouwen verder op een goede 
samenwerking met de selectiegroep en verder alle geledingen binnen de club. 
 
Accommodatie 
- met de Gemeente Peel en Maas is op basis van een (voortschrijdend) Meerjaren Onderhoudsplan 
(MOP) voortdurend overleg over het noodzakelijke onderhoud en door wie dit financieel bekostigd dient 
te worden.  Kortweg gezegd betaalt de Gemeente in mindere of meerdere mate mee aan groot 
onderhoud en nieuwe voorzieningen noodzakelijk voor de uitoefening van de sport (kantine bijv. valt 
daar niet onder) en komt het klein onderhoud geheel voor rekening van de vereniging. Daarbij is er een 
spanningsveld van wat valt onder groot respectievelijk klein onderhoud.  Dat blijft voortdurend onderwerp 
van overleg over wie de rekening betaalt. Het bestuur wordt hierin significant gesteund door leden van 
de Werkgroep Accommodatiebeheer, dankzij hun kennis van de materie. Dat heeft in het afgelopen jaar 
met succes geleid tot het aanleggen van een nieuwe, veel diepere waterput en waterpomp, waardoor 
het probleem van roestwater en de nare bijwerkingen daarvan nu is verdwenen. De werkgroep heeft 
afgelopen seizoen verder  weer de nodige routinematige werkzaamheden gedaan om het sportpark en 
gebouwen in goede staat te houden. En daarbij ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd met hand- 
en spandiensten bij het weghalen en snoeien van vele bomen, de renovatie van het dak van het 
clubgebouw alsmede de interne netwerkbekabeling i.v.m. het glasvezelnetwerk waarop de club nu is 
aangesloten. 
 
Kantine 
- De kantineomzet, de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging, zat in voorgaande 2 seizoenen in 
de lift Was dit seizoen als gevolg van sluiting kantine gedurende enkele maanden enkele duizenden 
euro’s lager. Is deel gecompenseerd door subsidiemaatregelen. Door goede “voorseizoen” toch nog 
sprake geweest van een positief resultaat. Dit met name door de (extra) goedbezochte activiteiten die 
ondanks het verkorte voetbalseizoen toch nog georganiseerd konden worden en die – ook heel 
belangrijk - de saamhorigheid en gezelligheid binnen de club ten goede kwam. Met dank aan 
organisatoren, kantinemedewerkers én leden.   
 



 

 

 
 
Sponsoring 
- ook sponsoring is een belangrijke inkomstenbron voor de club, die in het seizoen 2019/2020 ondanks 
de coronaperikelen zelfs nog enkele duizenden euro’s hoger lag dan in voorgaande seizoen. Aan het 
einde van het seizoen zijn er ook nauwelijks sponsors afgehaakt  Dit dankzij de inspanningen van de 
Werkgroep Fondsenwerving, die korte lijntjes onderhield met de sponsors en de nodige aandacht 
schonk, o.a. met een geslaagde “Magische Mosselavond” in de clubkantine in november 2019.  
- het seizoen 2019-2020 was tevens het 2e seizoen met als hoofdsponsors Marc Fleuren (De Echte 
Bakker) en VeTeBe-makelaardij. De samenwerking afgelopen seizoen met de nieuwe hoofdsponsors 
was prettig en krijgt ook in het seizoen 2020-2021 een vervolg. Wij danken beide sponsoren voor hun  
ondersteuning van onze vereniging en hopen nog op verdere prettige samenwerking. 
 - dat laatste geldt uiteraard ook voor alle overige sponsoren die in welke vorm dan ook de club steunen. 
Middels georganiseerde sponsordagen in de herfst van 2020  is hier ook uiting aan gegeven.  
- het sponsorinitiatief Vrienden van VV Baarlo, is en blijft een groot succes. Inmiddels staat de teller van 
het aantal Vrienden van VV Baarlo al op 175 leden (stand aug. 2020) en gaat die inmiddels gestaag 
richting 200 leden. De bij het lidmaatschap behorende en druk bezochte Vrienden van VV Baarlo-dag 
vond in oktober 2019 plaats bij Görtz  in de Vergelt en betrof o.a. een bierproeverijmiddag, waarbij een 
aantal speciaal biertjes werden gepresenteerd door Baarlonaar en bierkenner Harm Peeters en uiteraard 
daarna genuttigd. ’s Avonds was er een gezellige avond in de eigen kantine in De Meeren, waar de 
‘Vrienden’ ook konden stemmen op een aantal investeringsdoelen ten behoeve van de club die 
gefinancierd worden uit het door hun zelf bijeengebrachte budget. Afgelopen seizoen heeft dat o.a. 
geresulteerd in een gloednieuwe tafelvoetbaltafel, nieuwe reserveshirts voor  gebruik door lagere teams 
en prullenbakken voor op terras. Dat dit alles tot stand kwam is dankzij de inzet van de leden van de 
Stuurgroep Vrienden van VV Baarlo.  
 
Sportieve prestaties (algemeen) en clubarbitrage 
- in het seizoen 2019-2020 wist de vereniging opnieuw 10 seniorenteams op de been te brengen, te 
weten 7 herenteams, 2 vrouwenteams en 1 veteranenteam alsmede ook de begeleiding. Ook bij de 
jeugd bleef het aantal teams op peil en ook de begeleiding kwam soms met wat moeite goed bij alle 
teams. Het hele trainers- en leiderskader weer bedankt voor jullie steun en inzet bij trainingen en 
wedstrijden in het afgelopen seizoen!  
- sportief gezien een – zij het in negatieve zin - uniek seizoen in die zin dat het seizoen niet afgemaakt 
kon worden door het uitbreken van het coronavirus reeds pal na de winterstop. In maart werden de 
competities door de coronarichtlijnen van het kabinet door de KNVB noodzakelijkerwijs afgebroken en 
ook niet meer hervat.  De lopende competities werden als niet gespeeld verklaard. Geen kampioenen, 
geen promoties en degradaties. 
- het seizoen kende bij de junioren één hoogtepunt met het kampioenschap van MO17 in de najaars-
competitie, die immers nog wel uitgespeeld werd. Dat team pakte bij het districtskampioenschap Zuid II 
ook nog eens een verdienstelijke 3e plek door in de “kleine finale” Langeberg MO17 te verslaan met 1-0! 
- de selectie stond voor het eerste en zoals reeds vermeld tevens enige seizoen onder leiding van de 
Joeri Janssen (26 jaar) uit Venlo als hoofdcoach, ondersteund door assistent-trainer René Janssen.  
- Baarlo 1 wist tot aan de competitiestop in maart goed te presteren, daar waar vooraf een zwaar 
seizoen met strijd tegen degradatie werd verwacht. Niets was minder waar. Baarlo 1 draaide zonder 
problemen mee in het ‘linkerrijtje’ met uitzicht op nacompetitie voor promotie. Zover kwam het dus niet 
door de coronapandemie.  Baarlo2 speelde als promovendus met wisselend succes in de 2e klasse.  
- bij deze dank verder aan alle clubarbiters voor het mogelijk maken van het spelen van wedstrijden voor 
de lagere teams bij senioren en junioren. Het was weer niet gemakkelijk om alle wedstrijden van 
arbitrage te voorzien. Mede met dank aan de medewerking van seniorenspelers, die zich bereid toonde 
jeugdwedstrijden te leiden . De zorg voor voldoende clubarbiters is en blijft een punt van aandacht voor 
toekomstige seizoenen.  
 
Tot slot 
Het bestuur wil tenslotte  bij deze van de gelegenheid gebruik maken om haar erkentelijkheid uit te 
spreken aan het gehele kader, kortom alle vrijwilligers, die zich  ook afgelopen seizoen 2019-2020 op 
enigerlei wijze voor de vereniging hebben ingezet.  Allen enorm bedankt  !  
 
Verslag namens bestuur: Len Gielen (secretaris) 
 



 

 

 

Bijlage: Jaaroverzicht 2019 - 2020 
 

November 2019 

• 21 november: Ledenvergadering 2018-2019 
• 21 november: MO17-1 buitenspelval, chinees buffet 
• 22 november, nieuwe beerpongtafel 

 

December 2019 

• 1 december: Sint- en Kerstactie, 2 speciaalbieren 
• 4 december: JO11/JO10 spelen tegen VVV JO10/JO9 
• 6 december: nieuwe prullenbakken, Vrienden Van 
• 7 december: attentie voor dag vd vrijwilliger 
• 7 december: Baarlo MO17-1 kampioen najaarscompetitie 
• 12 december: bijeenkomst KNVB/Vorkmeer over Werven en Binden vrijwilligers 
• 13 december: (on)gelukkige Kerstavond 
• 17 december: kaalslag @ De Meeren, verwijderen zieke sparren 
• 20 december: kampioensreceptie MO17-1 
• 21 december: poging tot inbraak 

 

Januari 2020 

• 4 januari: MO17-1 trainingspakken passen 
• 5 januari: nieuwjaarsreceptie met jubilarissen 
• 5 januari: start trainingen tennishal oudere jeugd 
• 6 januari: start trainingen sporthal oudere jeugd 
• 8 januari: startbijeenkomst jeugdspelersraad 
• 9 januari: MO17-1 buitenspelval, kienen 
• 9 januari: start trainingen kunstgrasveld VOS 
• 11 januari: trainingsuitje heren en dames 1+2 Zuid-Limburg 
• 13 januari: freezen stronken gerooide sparren 
• 18 januari: jeugdtoernooi tennishal 
• 18 januari: toeptoernooi veteranen 
• 24 januari: uitroepen Lieke Smedts (MO17-1) als jeugdprinses Baarlo 
• 25 januari: MO17-1 derde districtskampioenschap en sportiviteitsprijs 
• 25 januari: uitroepen Danny Derks (veteranen) als adjudant van prins Rob 
• 26 januari: in gebruikname nieuwe uitshirts vrienden van door Baarlo 3 
• 28 januari: start opruimen jeugdhonk 

 

Februari 2020 

• 1 februari: fotoshoot trainingspakken MO17-1 
• 7 februari: snoeiwerk in De meeren 
• 7 februari: Koppelquiz 2020 
• 8 februari: uitroepen Seniorenprins Len Gielen 
• 8 februari: jaarvergadering veteranen 
• 14 februari: een nieuw tafelvoetbalspel 
• 14 februari: uitroepen prins Thomas (JO12) basisschool De Diamant 
• 18 februari: Carnaval @ De Meeren 
• 27 februari: levering kratjes en bidons samen met Vrienden Van VV Baarlo 
• 29 februari: verkoop restant voorraad 

 



 

 

 
 

Maart 2020 

• 7 maart: nieuw koffiezetapparaat, 2 stuks 
• 9 maart: tenues naar Senegal 
• 11 maart: herbeplanting strook van gerooide sparren 
• 16 maart: bekendmaking dat Joeri Janssen stopt als trainer 
• 17 maart: De Meeren gesloten ivm Corona 
• 31 maart: filmpje stayathome challange Dames 1 

 

April 2020 

• 6 april: filmpje stayathome challange Dames 2 
• 7 april: allereerste online bestuursvergadering ooit 
• 16 april: filmpje stayathome challange Heren selectie 
• 22 april: filmpje stayathome meidenteam MO17-1 
• 24 april: Laura Smits doet mee aan de landelijke voetbalquiz 
• 28 april: contractondertekening nieuwe trainer Tim Nabben 
• 30 april: Herstart jeugdtraingen 

 

Mei 2020 

• 2 mei: schilderwerk De Meeren 
• 4 mei: hulptrainers uit Gladbach, Imke en Sam 
• 12 mei: DSG Expression traint in De Meeren 
• 13 mei: Herstart trainen senioren 
• 27 mei: realisatie aansluitpunt op glasvezelnetwerk (Internet Buitengebied) 

 

Juni 2020 

• 9 juni: nieuwe put slaan grondwater, 125 meter diep 
• 14 juni girls only training 
• 26 juni sponsorcontract ING (t.b.v. Vrouwenvoetbal) 
• 28 juli: glasvezel compleet 
• Nieuwe deuren 
 

 

Juli 2020 

• dakrenovatie clubgebouw 
• sponsoractie (bedankje) 
• aanpassing interne bekabeling en operationele aansluiting op glasvezelnetwerk 

(Internet,TV,bellen; provider Delta) 
• nieuwe drankenleveranciers Hansen Dranken en Alfa Brouwerij 
• nieuwe kozijnen 

 

 


