
 

Seizoen 2020-2021 
 
Algemene ledenvergadering vrijdagavond 15 oktober 2021 
 
Locatie: kantine Sportclub Irene – aanwezigen 45 personen 
 
Agenda  

1. Opening en mededelingen 
een speciaal welkom aan onze ereleden:  

• Dhr. Gerrit Hagens 

• Dhr. Theo Leenen 

• Dhr. Frans Schatorjé 

• Dhr. Ber Vinken 

• Dhr. Wim Daemen  
 
De jubilarissen, van de afgelopen seizoenen tijdens de coronapandemie, zullen in het nieuwe jaar 
gehuldigd worden. Mocht dit niet met de Nieuwjaarsreceptie lukken, dan wijken we uit naar een 
later moment.  
 

2. Notulen jaarvergadering 27 november 2020 
3. Jaarverslag 2020-2021  

 
Beste leden,  

Zoals jullie van ons gewend zijn kijken we tijdens de ALV als bestuur even terug naar het afgelopen 

seizoen. Een seizoen waarin we wederom, voor het tweede jaar op rij, helaas maar weinig aan 

voetbal zijn toegekomen. En daar zag het in het begin helemaal niet naar uit.  

Het seizoen begon redelijk normaal in elk geval. Ja de anderhalve meter samenleving was nog 

volledig aan de orde, maar daar waren we inmiddels al een beetje aan gewend. Het belangrijkste was 

dat we de wei in konden. De voorbereiding verliep prima en de competitie is ook normaal van start 

gegaan. Helaas heeft dat niet lang geduurd. Nadat het seizoen een week of vier aan de gang was trad 

de herfst in. En met de herfst kwam ook corona terug. Het aantal besmettingen steeg in een rap 

tempo en voor we het wisten was de tweede corona-golf aan de gang. De persconferentie van onze 

minister-president was duidelijk. Wederom een lockdown: de sportclubs werden gesloten.  

Vervolgens moesten we een hele tijd wachten. Herfst werd winter en de pandemie werd er niet 

minder om. De besmettingen bleven hoog. De maatregelen werden steeds strenger tot aan een 

avondklok toe. Sport was wederom bijzaak geworden. De competitie werd gecanceld. Het seizoen 

was al voorbij voordat het goed en wel begonnen was.  

Toen werd het januari. Nederland begon met inenten. En langzaam zakte het aantal besmettingen en 

wel dusdanig dat we in de lente weer het veld in mochten. Eerst de jeugd. In het voorjaar mochten 



 

onze jongeren weer gaan trainen. En iets later intern wedstrijdjes spelen. Wel alles op het eigen 

sportpark om het reizen van ouders zoveel mogelijk te beperken. Wedstrijdjes Irene tegen Irene dus.   

Hier hebben we meteen op ingezet. De technische commissie, jeugdcommissie en de coördinaten 

bundelden hun krachten om op zaterdag op de Bakenbos weer een voetbalomgeving te creëren. De 

jeugd stond weer op het veld en genoot met volle teugen. Iedere week werd er wel iets verzonnen 

om een beetje afwisseling te verzorgen. Er werden wekelijks complete schema’s bijgehouden om een 

interne competitie bij te houden. Of er werd een zaterdag voor de afwisseling iets anders 

georganiseerd. Zo hebben we enkele keren een voetbalschool ingeschakeld voor een clinic. Op deze 

wijze probeerden we het voor de jeugd een beetje leuk en spannend te houden.  

Vooral de clinics bevielen de jeugd erg goed en smaakten naar meer. Toen de Real Madrid 

voerbalschool dan ook aanklopte bij ons om op de Bakenbos een driedaagse clinic te organiseren 

hebben we hier positief op gereageerd. Sportclub Irene was niet de organisator. Wel de facilitator. 

Ruim 60 kinderen uit de omgeving deden hieraan mee. Twee leden naar de finale dag in Keulen en 

voor één van onze voormalige jeugdleden nog een prachtig staartje met een reisje naar Madrid om 

daar bij het grote Real te trainen.  

Zo voetbalde onze jeugd zich in het voorjaar en de zomer toch een beetje door de coronatijd heen. 

En toen later ook de senioren weer mochten trainen liep de Bakenbos gelukkig langzaam weer vol. 

We waren als bestuur met de TC en JC maar ook de klussenploeg, trainers en leiders, dagelijks in de 

weer om op de Bakenbos Corona-proof voetbal mogelijk te maken. Met zijn allen staken we de 

handen uit de mouwen om eerst de jeugd en later ook de ouderen weer lekker te laten spelen.  

Gelukkig hebben we dit jaar ook andere zaken kunnen oppakken die niet direct aan Corona 

gerelateerd zijn. Een belangrijke ontwikkeling betrof de sponsoring. In de algemene 

ledenvergadering van verleden jaar hadden we de nieuwe sponsorcommissie aan jullie voorgesteld. 

De eerste resultaten van deze commissie werden afgelopen seizoen meteen zichtbaar. Toen we een 

nieuw kledingcontract hadden afgesloten met Masita wilden we ook op het gebied van sponsoring 

nieuwe stappen zetten. Om te beginnen bij de jeugd. Wij hadden als bestuur al langer de ambitie om 

in de jeugd te gaan werken met één sponsor voor alle teams. Dit jaar hebben we deze ambitie 

verwezenlijkt door een prachtige afspraak te maken met Schreurs-Winters. Inmiddels speelt onze 

hele jeugd met dezelfde sponsornaam op het shirt. En het ziet er prachtig uit. Het bestuur dankt de 

heren Schreurs nogmaals hartelijk voor deze samenwerking die de jeugd echt op een hoger plan 

brengt.  



 

Voor de selectieteams hadden we als bestuur ook een ambitie. We werden altijd aangetrokken door 

FC Barcelona dat als shirtsponsor een goed doel had: Unicef. We zijn als bestuur en 

sponsorcommissie op zoek gegaan naar een ondernemer met eenzelfde doelstelling. Een 

ondernemer die de club graag wil ondersteunen en daarmee ook meteen een goed doel steunt. Die 

ondernemer hebben we ook gevonden, namelijk Rob Langen van Elmec. Elmec stond helemaal 

achter ons idee en wilde graag meedoen. Een goed doel werd snel gevonden: FC Robinstijn. Een 

stichting die voetbal gerelateerde kinderwensen laat uitkomen. Het perfecte goede doel voor een 

voetbalclub. We zijn Elmec en FC Robinstijn zeer erkentelijk voor deze mooie samenwerking die we 

op de shirts van onze selectiespelers terugzien.   

Tot slot hebben we een derde mooie afspraak kunnen maken de heren van Dutch Graphic Group. 

Door deze samenwerking was het mogelijk om al onze jeugdtrainers en begeleiders te kleden met 

een prachtige blauwe trainersjas. Een dank je wel aan deze trainers en leiders die wekelijks vaak in 

weer en wind op het veld staan om met name de jeugd te trainen. Ook aan deze heren van Dutch 

Graphic Group een hartelijk dank namens de club.  

Verder heeft de sponsorcommissie nog veel meer stappen kunnen zetten. Zo meteen zal de 

sponsorcommissie  jullie hierover verder informeren.  

Dan de voetbalkant zelf. Zoals aangegeven hebben we afgelopen seizoen nauwelijks wedstrijden 

gespeeld en moesten met name de senioren heel erg lang wachten voordat ze weer het veld op 

mochten. In de voorbereiding naar het nieuwe seizoen maakten we ons een beetje zorgen dat de 

coronatijd ervoor zou zorgen dat veel leden zouden stoppen met voetballen. Gelukkig is dat heel 

beperkt gebleven. We hebben nog steeds 12 seniorenteams die op zondag voetballen. Dat is één 

team minder dan vorig jaar. Bijzonder is dat we een compleet A-team, de A2 van vorig jaar, bij de 

senioren hebben kunnen laten aansluiten als 12e team. Dat is wel een vermelding waard.  

Bij de jeugd hebben we qua aantallen een kleine stap terug moeten doen. Iets minder teams dan 

vorig jaar. Gelukkig blijft de meisjesafdeling zich ontwikkelen. Wellicht dat veel meisjes het voorbeeld 

van onze eigen olympiër Lynn Wilms willen volgen. Lynn was basisspeler voor de Oranje Leeuwinnen 

in Tokio. Ik weet zeker dat alle Irene leden hier zeer trots op zijn.   

Het Voetbal Extra Tegelen project, kortom VET, loopt intussen gewoon door. Dit 

samenwerkingsverband met TSC’04 loopt inmiddels al een aantal jaren naar tevredenheid.  

Tot slot moeten we helaas ook concluderen dat het Veteranenvoetbal bij Irene verleden tijd is. 

Enkele jaren geleden hebben we afscheid genomen van het Veteranen A team. Ook het tweede 

Veteranenelftal is moeten stoppen door gebrek aan spelers. Iedereen heeft zijn best gedaan het nog 



 

eens voor elkaar te krijgen maar dit is helaas niet meer gelukt. Geen veteranenvoetbal meer op de 

zaterdagmiddag.  

Dan de locatie zelf, de velden en de kantine. Het park en de kantine hebben we zo corona-proof 

mogelijk kunnen houden. Doordat een groot deel van het jaar de kantine dicht was is hier weinig 

gebeurd. Het park ziet er als altijd prachtig uit. Dat is het voordeel van een natte, niet al te hete 

zomer. De velden zijn prachtig groen en nodigen uit tot voetbal. Wat dat betreft wederom de 

complimenten aan de onderhoudsploeg. Zoals elk jaar weer.  

Natuurlijk zijn we als bestuur ook weer actief geweest met de ontwikkeling van de Bakenbos. Al was 

dit minder intensief als het jaar ervoor. Waar we toen heel actief met gemeente en TSC’04 om tafel 

hadden gezeten voor de ontwikkeling van de sportieve omgeving Bakenbos hadden we gehoopt dat 

dit door de gemeente ondersteund zou worden door een financiële bijdrage voor met name een 

kunstgrasveld. Toen in november duidelijk werd dat helaas niet in de gemeentelijke begroting was 

opgenomen werd deze ontwikkeling en het gesprek met TSC’04 getemporiseerd. De komst van een 

paintball club naar de Bakenbos zorgde ervoor dat de gemeente met TSC’04 en ons opnieuw in 

gesprek moest voor een nieuwe veldindeling op de Bakenbos. Ik kom hier zo meteen bij het volgende 

agendapunt iets meer in detail bij jullie op terug. De ambitie voor een doorontwikkeling van de 

Bakenbos, met kunstgras en een sporthal, is wat ons betreft zeker niet weg. We blijven in gesprek 

met de gemeente om hier de komende jaren stappen in te zetten.  

En daarmee komen we langzaam tot het eind van dit jaarverslag. Concluderend kunnen we net als 

verleden jaar stellen dat Irene als grote vereniging in deze regio zich redelijk goed door dit tweede 

Coronajaar heen geslagen heeft. Gelukkig is het grootste deel van de leden gezond gebleven en zijn 

ons maar weinig Coronagevallen bekend. Er is veel gebeurd de afgelopen maanden en er staat nog 

veel te gebeuren. Vooruitkijkend op komend jaar ziet het bestuur aardig wat uitdagingen in het 

verschiet liggen. Een belangrijke hierbij blijft de ontwikkeling van de Bakenbos en een zo corona-

proof mogelijke vereniging zijn. We gaan ervoor! 

Ik dank mijn medebestuursleden die dagelijks actief zijn voor onze mooie club. We nemen zometeen 

afscheid van één bestuurslid en er komen er weer twee bij.  

Dank aan alle andere vrijwilligers en aan jullie allen.  

We wensen jullie een fantastisch en vooral gezond seizoen 2021-2022 toe! 

Het bestuur 

 



 

 
4. Ontwikkelingen voor Sportclub Irene  

binnen Sportpark de Bakenbos – Penningmeester Stefan Curvers 
 
Goedenavond allen, 
 
Om met het begin te beginnen. In mei 2021 jl. is aan de sportieve omgeving de Bakenbos een 
Paintball vereniging toegevoegd. Hierdoor waren wij genoodzaakt een veld in te leveren. De 
gemeente heeft middels een herindeling van de velden aan de Bakenbos besloten om buiten onze 
eigen 6 velden ook het wetra veld aan TSC zijde te gaan verhuren aan Sporclub Irene. Dit hebben we 
in september tot onze tevredenheid kunnen mededelen met jullie, wij hebben namelijk als club 
aangedrongen op een veld dat we in kunnen zetten tijdens zowel wedstrijden in de avonduren als 
ook trainingsavonden.  
 
Hierop heeft TSC ’04 als reactie de voorzieningen gas-water-licht uitgetrokken voor onder andere een 
deel van de kleedlokalen en de velden. Sportclub Irene kon hierdoor geen gebruik maken van het 
WeTra-veld, traingsveld en een drietal kleedlokalen. TSC’04 heeft middels een mail aangegeven dat 
het niet langer wenst te betalen voor gas-water-licht van de voorzieningen waarvan Sportclub Irene 
gebruikt maakt. 
 
De gemeente heeft hierop een tweeledige tussenoplossing geboden, deze oplossing bestond uit het 
plaatsen van tussenmeters of het voorschieten van de energie nota. Anderzijds heeft de gemeente 
een mediation traject aangeboden. Voorwaarde voor dit traject van zowel ons als bestuur als van de 
gemeente was dat alle nutsvoorzieningen per direct weer te gebruiken zijn voor alle gebruikers op 
het sportpark.  Beide zijn afgewezen door TSC zo is ons medegedeeld vanuit de Gemeente.  
 
In de tussentijd hebben wij niet stil gezeten, met de invallende duisternis hebben we namelijk acute 
capaciteitsproblemen. Aan het bestuur van TSC hebben we verzocht om in ieder geval het licht aan 
te maken op het trainingsveld aan TSC zijde zodat we onze jeugd kunnen laten trainen. Dit werd 
wederom afgewezen om voor TSC moverende redenen.  
 
Hierop was voor ons de maat vol, op 29-09 hebben we daarom een formeel verzoek bij het college 
gedaan, dit verzoek ziet er kort samengevat op dat we per onmiddellijke ingang toegang krijgen tot 
de faciliteiten die aan Sportclub Irene verhuurd zijn. Aankomende dinsdag mogen we een formeel 
besluit verwachten van het college en de wethouder Alexander Vervoort. Hij heeft ons afgelopen 
week laten weten dat (nu TSC volhard in haar opvatting en handelen) de Gemeente niet anders kan 
dan handelen en optreden. Deze reactie geeft ons het vertrouwen dat er aankomende week een 
oplossing ligt. 
 
Mochten die vervolgstappen niet passend en adequaat zijn dan zullen wij ons uiteraard met jullie 
toestemming gaan beraden op verdere stappen.  
 
We kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn over dit onderwerp, ik wil jullie vragen om die 
even te bewaren tot de rondvraag. 
 
Ter info: Dinsdag 19 oktober a.s. is er een gesprek met de gemeente betreft de situatie rondom 
verlichting en toegang tot de lokalen.  
 
 
 
 



 

5. Financieel jaarverslag en begroting 
 
Er is gevraagd om een dotatie betreft de contributie van de senioren met instemming van de leden. 
Opmerking vanuit de leden is dat dit beter gecommuniceerd had mogen worden. Er is een 
bestemmingsreserve in de balans opgenomen voor het panna-veldje. Hiermee zijn de leden akkoord.  
 

6. Verslag kascommissie 
 
Er is decharge verleend voor het beleid door de kascommissie, dank aan Rene Hinssen en Sten 
Jochijms.  
 
 

7. Commerciële zaken – sponsor commissie 
 
Zie presentatie, met dank aan Barry van den Ham van de sponsorcommissie. 
 

8. Bestuur mededelingen  
 
Het bestuur neemt afscheid van Rowdy Kroh als penningmeester, wij dank Rowdy voor een periode 
van 3 jaar bestuurslid. We roemen zijn maatschappelijke betrokkenheid en verfrissende inzichten. 
Dank aan het mede opzetten van de AVG privacywet binnen Sportclub Irene. Het zorgdragen voor 
het aanvragen van de subsidiestromen en het algemene beleid binnen onze vereniging.  
 
Nieuwe penningmeester – Stefan Curvers. Leden zijn hiermee akkoord 
 
Secretaris Jeroen Triest stelt zich verkiesbaar voor nog een periode van 3 jaar. Leden zijn hiermee 
akkoord. 
 
Welkom Hans Schreurs bij het bestuur als jeugdvoorzitter, Hans heeft afgelopen jaar meegedraaid als 
aspirant-lid. Hans heeft de weg naar het bestuur gevonden na enkele jaren een rol te hebben vervuld 
als jeugdtrainer en coördinator. Succes Hans.  
 
Het bestuur mag Ber Vinken weer welkom heten binnen het bestuur. Ber is bijna dagelijks te vinden 
bij de vereniging samen met de klussenploeg. Maar ook actief betrokken bij de sponsorcommissie, 
kledinglijn en algemene zaken rondom het sportpark. Succes Ber.  
 

9. Rondvraag en afsluiting 
 
John Engels – mededeling, dat er snel een oplossing mag komen voor het gebruik van wetra-veld. 
Zoals aangegeven wordt dit meegenomen in het gesprek met de gemeente.  
 
Roland Helmus – mededeling, waar staan wij op dit moment met de ontwikkeling van de Bakenbos? 
De status is dat het op de agenda staat van de lijsttrekker(s) met hun partijprogramma, vooralsnog is 
er geen geld gereserveerd in de begroting van de gemeente.  
 
Theo Leenen – wat gebeurt er met het kassaldo van de veteranen nu deze zijn opgeheven? Hierop 
komt het bestuur terug.  
 
Barry van den Ham – mededeling, er is momenteel een positieve flow binnen de club merkt hij. Hoe 
kunnen wij dit volhouden en kunnen wij nog meer aanbieden voor de sporter, denk aan de Bakenbos 



 

Challenge, een mountainbike fietstour die jaarlijks in april wordt georganiseerd. Mede met de 
sponsorcommissie willen wij dit soort activiteiten aan de vereniging verbinden.  
 
 
Dank aan alle aanwezigen, wij wensen iedereen sportief en gezond jaar toe. 
 
Bestuur Sportclub Irene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


