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3. Jaarverslag 2019-2020  
 
 
Beste leden,  

 

Graag kijken wij als bestuur vandaag even met jullie terug naar het bijzondere seizoen 2019-2020. 

Een historisch seizoen dat we allemaal niet snel zullen vergeten. Wie had een jaar geleden kunnen 

denken dat we vandaag op zo’n bijzonder jaar zouden terugkijken? Het uitbreken van de Corona 

pandemie heeft ons leven aardig op de kop gezet. Dit geldt zowel thuis, op het werk en zeker ook in 

onze gezamenlijke passie Sportclub Irene. Gezondheid was dit jaar ineens geen vanzelfsprekendheid 

meer. Alle activiteiten die wij als bestuur hebben verricht vanaf maart en nu nog verrichten kunnen 



 

natuurlijk niet los gezien worden van de Corona-pandemie. Het heeft ons jaar voor een groot deel 

bepaald.  

Toen de pandemie uitbrak in maart was de samenleving zo in verwarring dat iets simpels als een 

voetbaluitslag of een plek op de ranglijst ineens niet meer belangrijk was. Normaal gesproken zijn dit 

de zaken waarover we ons zeker hier in de sportkantine af en toe behoorlijk druk kunnen maken. 

Vanaf half maart maakte dit alles ineens niets meer uit.  Sterker nog, toen we allemaal in een lock-

down zaten in april en we de mededeling kregen dat de voetbalcompetitie gestaakt zou worden, 

waren er nauwelijks mensen die hier een punt van maakten. Voetbal en de club waren bijzaak 

geworden. Het ging maar om één ding: gezond blijven!  

Gelukkig duurde het niet al te lang voordat de honger naar de bal terugkwam. Toen we langzaam 

weer naar buiten mochten en begonnen te wennen aan de 1,5 meter samenleving keken we steeds 

meer vol verwachting naar het kabinet: wanneer zouden we weer de velden op mogen en de bal aan 

de voet mogen voelen?  

Toen dit in mei het geval was hebben we bij Sportclub Irene toch een aardig voetbalvoorjaar mogen 

beleven. In een stralend lente- en zomerzonnetje hebben we twee velden klaargestoomd en in 

eerste instantie met de jeugdteams en later ook met de seniorenelftallen lekker getraind en 

onderlinge wedstrijdjes gespeeld. Wel met de Corona-maatregelingen die streng in acht werden 

genomen. Anderhalve meter afstand, ouders buiten de poort, thuis douchen en een speelverbod bij 

de geringste verkoudheid. Enfin, u hebt deze maatregelingen inmiddels al zo vaak gehoord. Het zijn 

de nieuwe leefregels ook hier op de Bakenbos.  

Het spreekt vanzelf dat we deze maanden als bestuur letterlijk dagelijks in de weer waren om op de 

Bakenbos Corona-proof voetbal mogelijk te maken. Niet alleen wij als bestuur, ook diverse andere 

vrijwilligers uit de jeugdcommissie, coördinatoren, klussenploeg, trainers en leiders, echt veel 

mensen staken hun handen uit de mouwen om eerst de jeugd en later ook de ouderen weer lekker 

te laten spelen.  

Er is met zijn allen veel energie en werk gestoken in onze club in deze maanden voor de 

zomervakantie. En het was het waard. Jullie konden er allen getuige van zijn, zeker ook door het 

fantastische filmpje wat we gemaakt hebben en wat jullie en ook heel veel andere mensen gezien 

hebben. Wat een prachtige beelden kwamen er vanuit de drone, wij als bestuur konden niet trotser 

zijn op dat moment. Dank voor alle mensen die deze positieve reclame mogelijk hebben gemaakt. 



 

Na een korte zomer-break startten we in september vol verwachting het seizoen weer op. Er werden 

weer wedstrijden gespeeld en de competitie was in volle gang toen het helaas weer mis ging. De 

tweede golf van het virus kwam deze kant op en inmiddels zijn we reeds enkele maanden in een 

tweede lock-down beland. En met gevolgen. De jeugd mag gewoon trainen en interne wedstrijden 

spelen. De seniorenteams staan echter alweer weken aan de kant. Helaas! We kunnen alleen maar 

hopen dat dit zo snel mogelijk voorbij is.  

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

gerelateerd zijn. Zo hebben we dit jaar met een speciaal opgericht kledingteam (bestaande uit Hans 

Schreurs, Ber Vinken, Stan Mark Berden en Jeroen Triest) gewerkt aan een nieuwe kledinglijn voor de 

vereniging. Hierbij hebben we een contract gesloten met de oude bekende partner Masita. We 

hebben uitstekende afspraken kunnen maken met dit bedrijf, bekend om haar kwalitatief 

hoogstaande kledinglijn. Zo meteen zal het kledingteam jullie de ins en outs vertellen over de 

afspraken met Masita en de nieuwe kledinglijn. 

Ook op een ander vlak hebben we de laatste maanden flinke stappen gezet en wel op het vlak van de 

sponsoring. We hebben in het voorjaar afscheid genomen van de vorige sponsorcommissie, onder 

dankzegging voor al hun inspanningen de laatste jaren. Vervolgens zijn we als bestuur het gesprek 

aangegaan met Lars Curvers en Sierd Janssen om een nieuw sponsorteam op te zetten. Echte 

clubmannen die nieuwe dynamiek brengen in onze commerciële tak. Samen met enkele mannen met 

veel ervaring zoals Ber Vinken, Barry van de Ham, Jeroen Stevens, Rick Jurgens, Bas van Lierop en alle 

bestuursleden zetten zij Sportclub Irene commercieel op een nieuwe moderne manier op de kaart. 

Ze zullen hier zo meteen zelf iets meer over vertellen.  

Hoe zat het dan met het voetbal zelf dit jaar. We zouden het bijna vergeten maar er is natuurlijk tot 

de winter gewoon competitie geweest. Onze jeugdelftallen, senioren, veteranen-B en het VET team 

hebben gewoon lekker hun wedstrijden gespeeld. Een hele natte winter zorgde er echter voor dat de 

winterstop helaas lang duurde dit jaar en toen de zon begon te schijnen gooide de Corona zoals 

reeds vermeld roet in het eten.  

In de voorbereiding naar het nieuwe seizoen hebben we gemerkt dat veel mensen het voetbal gemist 

hadden en er veel oud leden besloten om de voetbalschoenen weer aan te doen. We hebben drie 

nieuwe teams kunnen verwelkomen bij de senioren. Helaas is het ons niet gelukt om weer een 

vrouwenteam op de been te brengen. Na diverse gesprekken gevoerd te hebben bleek de basis van 

vrouwen net te smal om een volwaardig elftal te creëren. Bij de jeugd groeit de meisjesafdeling wel 

gestaag, het is slechts een kwestie van tijd voordat de opvolger van onze eigen nieuwbakken 



 

international Lynn Willems gescout zal worden. Voor wat betreft de Veteranen hebben we dit jaar 

helaas meegemaakt dat onze Veteranen A ploeg als actieve voetbalafdeling gestopt is en de lijn naar 

de moedervereniging Sportclub Irene is doorgeknipt. We betreuren dit als bestuur maar hebben 

begrip voor de situatie. 

Een ander onderwerp waarin we als bestuur dit jaar veel energie hebben gestopt is de ontwikkeling 

van Sportpark de Bakenbos. Onder leiding van gemeente Venlo hebben we samen met het bestuur 

van TSC’04 gesprekken gevoerd om te komen tot één voetbalvereniging. In dit kader werd de hulp 

ingeroepen van een externe procesmanager Ron van de Bekerom. We hebben een aantal gesprekken 

gevoerd in dit gezelschap en dit verliep constructief. Voor Sportclub Irene heeft wel altijd voorop 

gestaan dat de samenwerking met TSC’04 ten allen tijde in dienst moet staan van de ruimtelijke 

ontwikkeling hier op de Bakenbos. De komst van de sporthal op het terrein en de aanschaf van 

kunstgras zijn hierin van groot belang. We hebben jullie door nieuwsbrieven op de site zoveel 

mogelijk ge-update over deze ontwikkelingen en hopen in het begin van volgend jaar als we weer bij 

elkaar kunnen komen een bijeenkomst te houden waarin de voortgang door de gemeente en de 

procesbegeleider gepresenteerd zal worden.  

Dan de locatie zelf, de velden en de kantine. We hebben het park, de kantine en de kleedlokalen de 

afgelopen tijd zo corona-proof mogelijk gemaakt. Het park ziet er als altijd prachtig uit. Het is als 

altijd een feest om hier op het complex te komen, dat er ondanks het veranderende klimaat met de 

extreme droge augustus, weer prachtig uitziet. Met de tenten buiten als finishing touch. Veel 

waardering en dank aan de onderhoudsploeg. En mooi dat hierover in september een positief stuk in 

de krant stond. En ook dank aan al onze kantinemensen, met Rene Verwijst die zo’n beetje dag en 

nacht aanwezig is op de club en het hele team dat onder moeilijke omstandigheden momenteel zijn 

werk moet doen. Ook hier ziet het er spik en span uit en we doen er alles aan om de kantine in 

Coronatijd zo goed mogelijk te managen.  

Er zijn echter ook zorgen. Sportclub Irene groeit. Tegen de trend in. Ik noemde het net al even. Een 

hele mooie ontwikkeling. We zitten inmiddels weer op 950 leden. Dit betekent, zeker in Coronatijd, 

dat het aan de krappe kant wordt bij Sportclub Irene. En dat we zeker in de kantine en kleedlokalen 

voorzichtig moeten zijn dat het niet te vol wordt. De anderhalve meter samenleving moet worden 

gehandhaafd. Nu we in een lock-down zitten valt het wel mee, we mogen nu alleen met onze jeugd 

het veld op. Maar straks als de anderhalve meter samenleving wellicht gehandhaafd blijft zal dit 

ongetwijfeld weer uitdagingen opleveren. Aan eenieder om hier goed mee om te gaan! 



 

Concluderend kunnen we stellen dat Irene als grote vereniging in deze regio zich redelijk goed door 

dit Coronajaar heen slaat. 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 voorbeeld vereniging te 

zijn binnen groot Venlo. Wij gaan ervoor! 

Ik dank mijn medebestuursleden Jeroen, Rowdy, Stefan en Wim die dagelijks actief zijn voor onze 

mooie club. Dank aan alle andere vrijwilligers en aan jullie allen.  

We wensen jullie een fantastisch en vooral gezond seizoen 2020-2021 toe! 

Het bestuur 

 

 


