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Nieuwsbrief seizoen 2019-2020 

Beste sportvrienden en leden van vv Belfeldia, 

Graag zou het bestuur zien dat wij zoals gebruikelijk onze Algemene Ledenvergadering kunnen houden, helaas 
is dit als gevolg van het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen niet mogelijk, waardoor het bestuur 
genoodzaakt is de Algemene Ledenvergadering tot nader order uit te stellen. Het bestuur heeft de digitale 
vorm van een Algemene Ledenvergadering overwogen, echter op basis van het verwachte bereik en de 
doelgroep acht het bestuur een digitale vorm niet passend. Om jullie toch van de benodigde informatie over 
het reilen en zijlen van Belfeldia te voorzien hebben wij gekozen voor deze nieuwsbrief. Mochten jullie na het 
lezen van deze nieuwsbrief noch vragen hebben zijn wij als bestuur uiteraard bereid deze te beantwoorden. 
Vragen kunnen gesteld worden aan de bestuursleden persoonlijk of middels een e-mail aan 
secretaris@belfeldia.nl.  

Algemene zaken 

Velen van jullie zullen reeds vernomen hebben dat Rob Hermans na 7 jaren noeste verenigingsarbeid heeft 
besloten om de functie van secretaris neer te leggen. Ook Mario Franck heeft aangegeven om na 6 jaren de 
bestuursfunctie voor Gebouwen & Terreinen te beëindigen. Wij willen Rob en Mario hartelijk danken dat zij 
zich vele jaren fantastisch en vol overgave voor de vereniging hebben ingezet. Een officieel dankwoord zal 
tijdens de noch te realiseren Algemene Ledenvergadering volgen. Ter vervanging zal Henri Kessels de 
dagelijkse leiding voor wat betreft de sportaccommodatie op zich nemen. Om de continuïteit van het 
secretariaat te waarborgen heeft Léon Crommentuijn, sedert november 2019 algemeen bestuurslid, 
aangegeven de functie van secretaris te willen vervullen. Tijdens de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering wordt Léon Crommentuijn voorgedragen als aantredend secretaris. Voor wat betreft de 
tussenliggende periode is Léon Crommentuijn als plaatsvervangend secretaris aangetreden. 

Als vereniging volgen wij het ledenaantal met veel belangstelling, waarbij we momenteel na een ledentoename 
in 2019 een kleine teruggang in het aantal leden constateren. Samenvattend gedurende het seizoen 2019-
2020 is er sprake van 50 aanmeldingen en 72 afmeldingen, resulterend in een totaal ledenbestand van 400 
leden. Aanvullend in het kader van algemene zaken kijkt het bestuur momenteel naar de mogelijkheden 
rondom de Rookvrije Generatie, een initiatief om alle sportparken rookvrij te maken.  

Commissieverslagen 

Gebruikelijk is het dat tijdens de Algemene Ledenvergadering de diverse commissies verslag van hun 
gewaardeerde werkzaamheden uitbrengen. Wij willen deze verslagen hier in verkorte vorm weergeven: 
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Commissie: Financiën 

Financieel gezien heeft Belfeldia een bewogen jaar achter de rug. Het Coronavirus heeft ook op ons een forse 
impact gehad, met het onderbreken van alle kantineactiviteiten als grootste gevolg. Het resultaat is hierdoor, 
ondanks enkele meevallers, helaas dan ook lager uitgevallen dan het vorige seizoen. Op hoofdlijnen heeft het 
resultaat van boekjaar/seizoen 2019-2020 de volgende belangrijke punten: 

 De kantineopbrengsten waren in omvang nog maar de helft van het vorige seizoen, echter staat hier 
in verhouding wel tegenover dat de kantinekosten daarbij ook met bijna de helft zijn gedaald. Per 
saldo heeft dit evengoed een negatieve impact gehad. 

 Minder sport- en activiteitenkosten doordat we veel activiteiten (o.a. potgrondactie, jeugdtoernooien 
en familiedag) helaas niet hebben kunnen organiseren.  

 Een lichte terugloop in de contributies door een gestaag teruglopend ledenaantal. Voor het huidige 
seizoen lijkt het ledenaantal echter weer een positief beeld te vertonen. Daarnaast hebben wij er voor 
gekozen om géén indexatie of verhoging toe te passen op de contributies om onze leden tegemoet te 
komen. 

 Minder overige en financieringsopbrengsten door middel van sponsoring en acties. Hier staat wel 
tegenover dat we gebruik hebben kunnen maken van de NOW en TOGS-regeling waaruit we een 
kleine meevaller hebben gehad. In de overige opbrengsten zitten ook incidentele meevallers zoals 
een aanzienlijke verrekening met de BSGW uit vorige jaren. 

 Kritischer gekeken naar zowel kleine als grote investeringen alsmede structurele kosten. Zo hebben 
wij al stappen gezet met een nieuwe trainer, een nieuw energiecontract en zijn wij in zee gegaan met 
een andere verzekeringsmaatschappij. Ook zitten wij korter op ons “cash management’’ door 
vorderingen sneller te innen en alleen de benodigde kantinevoorraad in te kopen. Hierdoor is onze 
stand van contante middelen, ondanks het resultaat, hoger dan aan het eind van vorig seizoen. 

Ondanks het negatieve resultaat kunnen we terugkijken op een redelijk goed jaar door enkele meevallers en 
het behoud van onze contante middelen waardoor we met het betalen van schulden en kosten nog niet in de 
problemen komen. Vooruitkijkend denken wij echter wel dat de grootste impact van het Coronavirus in het 
2020-2021 seizoen tot uiting gaat komen. Wij zetten hier samen de schouders onder om de schade hiervan 
zoveel mogelijk te beperken. 

Commissie: Voetbaltechnische zaken  

Een belangrijke factor binnen het jaarverslag van voetbaltechnische zaken is helaas dat de competities werden 
afgebroken vanwege het Coronavirus. Met name heeft dit impact gehad op de doorgang van de wedstrijden. 
Trainen, voor degenen die het wilden, hebben we voor een groot gedeelte op kunnen pakken. Toch is er nog 
driekwart seizoen gespeeld waarop de jeugd de najaar competitie heeft kunnen afmaken en de senioren een 
groot gedeelte van het seizoen in hebben kunnen vullen.  

 Selectie: 1e en 2e kennen een moeilijk seizoen in respectievelijk de 5e en 4e klasse. Ons 1e draait 
een stug seizoen waarbij het doel promotie was. Na het beëindigen van de competitie stond Belfeldia 
op een 7e plaats. Het 2e heeft zich genesteld in de middenmoot na ook een seizoen waar er niet een 
constant niveau gehaald kon worden.  

 Overige senioren teams: Belfeldia 3 heeft een lastig seizoen gehad met weinig wedstrijden door de 
vele tussentijdse afmeldingen van teams. Een competitie met weinig teams en dus weinig wedstrijden. 
Belfeldia 4 heeft op de zaterdag competitie een goed reeks weten neer te zetten tegen de overige 2 
teams. Helaas is dit het laatste seizoen geweest (voorlopig) als zaterdag competitie, dit als gevolg 
van beperkte animo vanuit andere verenigingen.  
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 De veteranen hebben de wedstrijden voor de winterstop kunnen spelen. Ook voor de veteranen geldt 
dat dankzij het Coronavirus de tweede seizoenshelft nauwelijks meer is gevoetbald. 

 De jeugd heeft gelukkig nog voor de winterstop een goed half seizoen kunnen spelen. Een aantal 
teams hebben meegedaan voor de titel, maar helaas hebben geen teams dit door kunnen trekken om 
uiteindelijk kampioen te worden. Er zijn teams die alles hebben gewonnen, hier werd alleen de stand 
niet van bijgehouden, dit als onderdeel van nieuwere regels die de KNVB de afgelopen jaren heeft 
doorgevoerd bij de jongste jeugdteams.  

 Tijdens de Coronacrisis hebben we, naar de mogelijkheden van Belfeldia, zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van het sportpark. De jeugd heeft weinig hoeven te missen qua voetbal. Een grote dank aan 
de vrijwilligers die tijdens de crisis zich hebben ingezet om de jeugd, zonder al te veel problemen, te 
kunnen laten voetballen.  

 Onze jeugdleiders hebben de eerste kennismaking met hun pedagogische vaardigheden gehad. Hierin 
is de workshop “4 inzichten van het trainerschap” gehouden. Een manier voor trainers om handvaten 
aangereikt te krijgen op het gebied van pedagogiek. Dit is goed geland bij de trainers waardoor we 
hopen dit komende seizoen verder vervolg te geven.  

 Op 4 januari 2020 heeft de nieuwjaarinstuif nog plaats kunnen vinden. Met een behoorlijk grote 
opkomst hebben 4 teams gestreden voor de eer. 4 teams van elk +- 10 leden. Ook de derde helft die 
hieraan was gekoppeld, was zeer geslaagd.  

Commissie: Jeugd 

De jeugdcommissie is dit jaar goed gestart met een wederom zeer geslaagde kien-activiteit voor de jongere 
jeugd. Voor de oudere jeugd stond er darten op het programma, hierbij viel de opkomst helaas tegen. 
Vervolgens gooide het Coronavirus daarna roet in het eten en moest de ene na de andere activiteit worden 
afgezegd. Ook zal de Sinterklaas avond voor onze kleinste leden niet zoals gebruikelijk in de kantine kunnen 
plaatsvinden. Afhankelijk van de mogelijkheden zal de commissie bekijken of er een alternatief bedacht kan 
worden. Momenteel is er een vacature bij de commissie open: er wordt een commissievoorzitter gezocht, 
mocht je interesse hebben of de commissie verder willen ondersteunen neem dan contact op via: 
jeugd@belfeldia.nl 

Commissie: Communicatie 

De commissie is druk in de weer geweest om de Belfeldia website te optimaliseren, nieuwsberichten te 
plaatsen en de website up-to-date te houden met alle relevante informatie van Belfeldia. Dit jaar heeft heel 
Belfeld ook tijdens de jaarlijkse potgrondactie de primeur gehad om potgrond te bestellen via onze speciaal 
ingerichte webshop op onze website. Helaas heeft het Coronavirus roet in de potgrond gegooid, waardoor we 
niet konden uitleveren. De communicatie commissie zoekt versterking, vind je het leuk om met websites, 

social media en dergelijke zaken bezig te zijn, stuur een e-mail aan info@belfeldia.nl.  

Commissie: Gebouwen en Terreinen 

Na jaren van lobbyen heeft de commissie gebouwen en terreinen bij de gemeente Venlo twee dug-outs voor 
veld C weten te verkrijgen. Deze zijn met behulp van enkele vrijwilligers geplaatst. Verder is de fietsenstalling 
van verlichting voorzien, zodat ook in de donkere periode het sleutelgat goed gevonden kan worden. In 
verband met de Coronamaatregelen is een voorziening geplaatst om buiten de handen te wassen, als ook 
tijdens de eerste maatregelen was er sprake van verschillende afzettingen en desinfectiemiddelen.  
 
Het schoon achterlaten van de kleedlokalen is in vergelijking met voorgaand jaar beduidend beter geworden. 
Dank hiervoor aan de trainers en begeleiders. Voor de belijning van de velden is dit jaar een nieuwe 
belijningsmachine aangeschaft, deze gebruikt geen kalk maar verf. Voordeel hiervan is dat de lijnen langer 
en duidelijker blijven staan, resulterend in een beduidend lagere inzet van vrijwilligersuren. 
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Voor wat betreft toekomstige investeringen is het bestuur de mogelijkheden aan het bekijken rondom een 
nieuwe AED, die langzaam aan vervanging toe is. Aanvullend wordt gekeken naar een mogelijke uitbreiding 
van de huidige zandbak, om op deze wijze beachvolley en -voetbal mogelijk te maken, en lopen ook 
gesprekken rondom LED verlichting.  
 
Commissie: Sponsoring  

Ook voor de lokale ondernemers zorgt het Coronavirus voor de nodige uitdagingen en spanning. Onze 
sponsoren worden vanzelfsprekend getroffen door deze situatie, en deze terugkoppeling krijgen wij dan ook 
te horen. Daarom willen wij al onze leden en ieder die Belfeldia een warm hart toe draagt oproepen rekening 
te houden met onze sponsoren. En mocht je iets aanschaffen, in product of dienst, denk dan eerst aan onze 
sponsoren, als het kan! Al onze sponsoren zijn terug te vinden op onze website en onze social media. De 
sponsorcommissie is desondanks druk op zoek naar nieuwe potentiële sponsoren om deze binnen onze 
vereniging te mogen verwelkomen. Daarnaast wil de commissie graag wanneer de maatregelen afnemen meer 
activiteiten organiseren die de bedrijvigheid onder onze sponsoren en de samenhang met onze vereniging 
vergroot. Mocht jij interesse hebben om hierbij te helpen of tips voor potentiële sponsoren, mail naar 
vicevoorzitter@belfeldia.nl. 
 
Commissie: Kantine Beheer  

Helaas heeft ook de kantine de nadelen van het Coronavirus gemerkt, leidend in beduidend lagere inkomsten 
in het afgelopen boekjaar. Nadat de kantine rondom eind maart 2020 voor het eerst (deels) is gesloten hebben 
wij concrete acties ondernomen rondom de huidige kantinevoorraad. Hierbij hebben wij, om ook op deze wijze 
bij te dragen aan de maatschappij, een deel van de voorraad aan de voedselbank gegeven. Nadat de kantine 
in september 2020 wederom was geopend is een koffiekar aangeschaft, om op deze wijze het publiek buiten 
te kunnen voorzien van koffie en thee, met als bijkomend voordeel een beperkt aantal mensen in de kantine.   

Verder is ook het bestuursreglement rondom de kantine bijgewerkt naar de huidige werkelijkheid en zijn 
verschillende formele onderwerpen nogmaals tegen het licht gehouden en daar benodigd eveneens bijgewerkt. 
Als commissie hopen wij dat we zo snel mogelijk de kantine wederom mogen openen en we gezamenlijk als 
leden en non-leden van Belfeldia een drankje kunnen nuttigen. Aanvullend zijn we als commissie nog opzoek 
naar een voorzitter KBC. Bij interesse of vragen kunt u gerust mailen naar info@belfeldia.nl.  

Afsluiting 

Wij willen alle leden, vrijwilligers, leiders en scheidsrechters bedanken voor het afgelopen jaar. Het was en 
blijft moeilijk door het Coronavirus en de daarbij behorende maatregelen. Het bestuur hoopt zo spoedig 
mogelijk een Algemene Ledenvergadering in de gebruikelijke vorm te kunnen organiseren. 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur vv Belfeldia 


