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BCL BESTUURLIJK 

Tijdens de jaarvergadering op 9 
oktober 2019 krijgen de grote 
veranderingen die binnen de BCL 
in gang zijn gezet, de officiële 
status die daarbij hoort. 
J o s H e s s e l s w o r d t n a 1 0 m a a n d e n 
waarneming unaniem gekozen als nieuwe 
voorzitter van de BCL. Nog voor zijn verkiezing 
maakt Jos met een presentatie duidelijk waar 
hij naar toe wil met de BCL! Modernisering, 
servicegericht en elan zijn de sleutelwoorden. 

Namens de Bondsbestuurders wordt naar Jos 
toegesproken door de Districtsvoorzitters en 
ontvangt hij naast de voorzitters-attributen een 
set met 5 veren die meer dan passend worden 
geacht voor een voorzitter van de grootste 
carnavalsbond van de Benelux. Namens de 
ledenverenigingen wordt Jos toegesproken 
en welkom geheten door de president van de 

Veldjmuus van Remunj, de heer Dré Peters. Er 
zijn vele blijken van instemming en de 
vergadering toont grote eensgezindheid met 
e e n d a v e r e n d a p p l a u s .  T i j d e n s d e 

vergadering nemen we afscheid van secretaris 
Cris Hinssen, die als Bondsbestuurder Noord 
verder gaat. Voorts nemen we afscheid van 
Frans Hellenbrands, die voor zijn jarenlange 
inzet wordt benoemd tot ere-lid. Frans blijft in 
het beheer van de onderscheidingen nog 
enkele taken uitvoeren. Ondergetekend, Bert 
Kitzen wordt gekozen tot secretaris en tevens 
vice-voorzitter. Marc Kompier wordt gekozen 
tot Voorzitter District Zuid.  Hubert Schunken 
wordt benoemd tot Bondsbestuurder Zuid. 

D e t w e e d e v e r r a s s i n g d i e w o r d t 
gepresenteerd aan de ledenverenigingen is 
de invoering van een Prijs voor bijzondere 
Verdiensten voor de Carnaval. Deze wordt 
voor het eerst uitgereikt tijden het jubileum 
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van de BCL op 16 januari 2020. De 12
genomineerde blijkt LEX UITING te zijn, die op 
zijn eigen muzikale wijze de aanwezigen laat 
weten vereert te zijn met de nominatie. 

De prijs (de Carnavalist) wordt 3 maal per 11 
jaar uitgereikt en moet een unieke toevoeging 
zijn aan de kroonjuwelen van onze Limburgse 
vastelaovend. De jury voor een volgende 
uitreiking zal oa. worden voorgezeten door de 
laatste ontvanger. 

JeugdBestuur BCL: Meer verfrissende 
onderwerpen op de jaarvergadering: Jordy 
Visser geeft een presentatie over . 

Aansluitend verzorgt hij samen met Vicky 
Kitzen een demonstratie van huidige 
lesmethoden met een heuse Carnavals-kennis-
kwis! Amusant, leerzaam en verfrissend. Op 
drze manier krijgt de vergadering al een 
inkijkje in de aanpak van ons jeugdbestuur 
voor een lesprogramma. Daarnaast wordt er 
stevig gewerkt aan een compleet carnavals-
lesprogramma voor het onderwijs. 

William Joosten geeft uitleg over de komende 
workshop Aansprakelijkheid. 

NEG: Bert Kitzen geeft een terugkoppeling 
van het afgelopen NEG-Congres en het zicht 
op 2 nieuwe wetgevingen (Vermindering 
Plastic en Arbeidstijdenwet) die mogelijk 
gevolgen hebben voor verenigingen. 

De voorzitter vraagt de vergadering de 
volgende Bestuursleden te (her)benoemen: 

• Secretaris/vice voorzitter: Bert Kitzen 
• Districtsvoorzitter Zuid: Marc kompier 
• Penningmeester: Hennie Boks 
• Districtsvoorzitter Noord: William Joosten 
• Bondsbestuurder midden: Lei Soudant 
• Bondsbestuurder zuid: Hubert Schunken 
    Aftredend:  
• Frans Hellenbrand. 
Benoemingen: 
• Frans Hellenbrand tot ere-lid 
• Cris Hinssen: Orde van Verdiensten 
Districtsvergaderingen 
Door de opgelegde wettelijke maatregelen in 
de strijd tegen het corona-virus, was het niet 
mogelijk een vergadering te beleggen voor 
de districten. Deze zijn uitgesteld tot 2021. 

Jeugdbestuur 

Vervolgstappen om het Jeugdbestuur een 
eigen zelfstandige plek binnen de organisatie 
van de BCL te geven zijn gezet. Notaris 
Frenken te Geleen heeft concept statuten 
opgesteld die we met het Jeugdbestuur 
bespreken. Voort zetten we stappen om oude 
g e t r o u w e B C L- B e s t u u r d e r s v a n h e t 
Jeugdbestuur te vervangen door jeugdige 
bestuurders. Lesbrieven en lesmethoden over 
onze Carnaval worden nu verder uitgewerkt, 
terwijl we de JeugdBestuurders meer en meer 
inzetten bij evenementen die voor Jeugd 
bedoeld zijn. 

Nieuwe leden 

Op de afgelopen jaarvergadering konden we 
al 4 nieuwe leden verwelkomen, CV de 
Graasvraeters uit Grashoek, CV De Pänkes, CV 
Ieëreraod de Sjweegelsöppers en CV De 
Spinneköpkes allen uit Landgraaf. Ook in het 
lopende seizoen staat de teller al op 5 nieuwe 
aanmeldingen. Helaas ook een afmelding: Om 
financiële redenen bedankten zich de 
Louvermen uit Buchten. 

Het bestuur is de laatste jaren ingrijpend 
gewijzigd. Voor uw inzicht is op de volgende 
bladen een overzicht weergegeven van de 
organisatie van de BCL: 
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ORGANISATIE BCL (DB) 
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Jos Hessels, in het dagelijks 
leven Burgemeester van de 
gemeente Echt-Susteren. Oud 
Statenlid en voormalig lid 2e 
kamer. Carnavalist in hart en 
nieren en was al 11 jaar senator 
van de BCL.

Voorzitter
Bert Kitzen, gepensioneerd 
Provincie-ambtenaar, oud 
voorzitter en president van de 
Sjoutvotte. Inmiddels alweer 
sedert 2014 Bondsbestuurder, 
laatstelijk als voorzitter Zuid. 
redactie website  

Secretariaat
Hennie Boks, gepensioneerd 
leraar, 33 jaar lid van vv de Uule, 
waarvan voorzitter en 
penningmeester. Vrijwilliger in 
diverse verenigingen. Sedert 
2015 Bondsbestuurder en vanaf 
2018 penningmeester

Penningmeester

William Joosten. In het 
dagelijks leven werkzaam in 
de financiële sector, BCL-
bestuurder sedert 2015. Oud 
prins en bestuurslid Dörper 
Kuus.

Voorzitter Noord
Chris Aubert, In het dagelijks 
leven werkzaam.  Sedert 1994 
BCL-bestuurder, Voorzitter 
BCL Jeugd. Afgevaardigde 
Neg-Jugend. 37 jaar lid vv. 
De Kaketoes. 26 jaar lid DB 
SRV.

Voorzitter Midden
Marc Kompier, werkzaam in de 
wegenbouw. Al sinds jonge 
leeftijd actief bij verenigingen. 
Lid van vv de Sjoutvotte, alwaar 
diverse bestuurstaken. Heeft 
Jeugd en carnaval hoog in het 
vaandel staan. Gestart bij het 
Jeugdbestuur en sinds 2018 
bondsbestuurder.  

Voorzitter Zuid



OVERZICHT DISTRICTEN 
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District Noord

District Midden

District Zuid

Cris Hinssen, bondsbestuurder 
sedert 2008, oud secretaris BCL. 
Behartigt aanvragen 
Bondsonderscheidingen en 
oorkondes, redactie website.

John Timmermans, 
Bondsbestuurder sedert 2017. id 
van div commissies en lid 
Jeugdbestuur.

Peter van Looijen, 
Bondsbestuurder sedert 2018, lid 
Commissie Bonds-
onderscheidingen.

José Zaeijen, Bondsbestuurder 
sedert 2005.

Rob L’Espoir, Bondsbestuurder 
sedert 2014. Lid jeugdbestuur en 
doet het Beheer van de BCL-
Materialen.

Lei Soudant, Bondsbestuurder 
sedert 2015.

Roger Huntjens, Bonds-
bestuurder sedert 2017. Lid P.R. 
commissie, fotografie en redactie 
Vastelaoves Same.

Anja Thehu-Mulder, Bonds-
bestuurder sedert 2018. Lid 
commissie Senatoren.

Hubert Schunken, Bonds-
bestuurder sedert 2019, 
Beheerder Website
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Jacques Gigase, Bonds-bestuurder sedert 1999 . Beheer, 
redactie en uitgave van Vastelaovend Same, PR-functionaris. 

Oud gediende die naast het actief onderhouden van 
contacten met sponsoren ook met regelmaat assisteert bij 
uitreikingen in district Zuid.

PR-Functionaris valt onder District Zuid

Delegatie Jeugdbestuur BCL 2019-2020

Het jeugdbestuur bestond in 2019 uit: (vlnr foto): Han Baggen, Pascal Ridderbeks, Vicky Kitzen, 
Jeroen Huijts en Jordy Visser. Niet afgebeeld: Chris Aubert, John Timmermans, Mark Kompier, Rob 
L’Espoir, Mick van Halbeek, William Joosten, Kevin Louvenberg en Kevin Wolter. (in cursief zijn in de 
loop van dit seizoen gestopt) 



AANPAK & SPEERPUNTEN 2019-2020 

Zoals op de jaarvergadering gepresenteerd, heeft uw Bondsbestuur het 
afgelopen jaar een aantal verfrissingen en moderniseringen doorgevoerd. 
Traditioneel en modern aanpak werd gecombineerd doordat we vanuit de districten actiever met en 
naar de ledenverenigingen communiceerden. 

Onze eigen Bond hebben we in een moderner jasje gestoken door de invoering van een aangepast 
logo en nieuwe huisstijl. 

Onze Jongerenactiviteiten hebben we uitgebreid. 

Een vraagbaak is in ontwikkeling en nog voor de corona-perikelen konden we een aantal 
verenigingen, die in een vervelende situatie raakten, met raad en daad bijstaan. Deze dienstverlening 
gaan we actief verder ontwikkelen. 

Onze basis zullen wij vasthouden, maar meer dan voorheen zullen wij inzetten op het delen van 
ervaringen, groei en het bieden van service. 

Onze eerste uitreiking van een basis-prijs van de Limburgse vastelaovend aan Lex Uiting, oogstte een 
brede waardering. Ons doel daarmee een bijdrage te leveren aan de erkenning en waardering voor 
de Limburgse Vastelaovend is zeker geslaagd te noemen. Onze 3-jaarlijkse uitreiking zal ook in de 
toekomst gericht zijn op de gewone Carnavalist, zeg gerust ‘de elite voorbij’. Een nieuwe ontvanger 
zal opnieuw onafhankelijk worden gekozen en zal bekend en geliefd zijn bij de gewone carnavalist. 
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Dit seizoen heeft de BCL bij 99 
verenigingen 211 jubilarissen 
onderscheiden, als volgt: 

• District zuid: 80 jubilarissen bij 43 
verenigingen. 

• District midden: 64 jubilarissen bij 26 
verenigingen. 

• District Noord: 67 jubilarissen bij 29 
verenigingen. 

Vermeldenswaardig is dat in District 
Zuid onze penningmeester Hennie 
Boks bij vv De Uule in Awt Gelaen de 
grootorde 3 maal 11 jaar kreeg 
uitgereikt uit handen van onze 
voorzitter Jos Hessels.

Uitreiking medailles
In totaal hadden we afgelopen seizoen 
9 verenigingen die jubileum vierden. 
Zij werden allen uitgenodigd om met 
een delegatie het Knoevelement te 
bezoeken. Daarnaast kregen zij een 
BCL-vlag, alsmede een 
herinneringsplaquette uitgereikt door 
een delegatie namens ons Dagelijks 
Bestuur. Elk verenigingsjubileum is een 
bewijs van succes. Maar ook hier 
hadden wij een wel zeer bijzonder 
jubileum: De Bokkeriejesj uit 
Heerlerheide vierden hun 11 x 11 jarig 
jubileum. Chapeau voor het jubileum 
en onze complimenten voor de 
stijlvolle invulling van dit 
bewonderenswaardige jubileum!

Jubilerende verenigingen



 

JAARVERSLAG BCL - 2019/2020 -  #8

Samen met respectievelijk gekke 
Maondigvereniging de Plaggenhouwers 
en cv De Borchgrave werkte ons 
jeugdbestuur samen aan het jeugd BCL-
carnavalstreffen in grubbenvorst en het 
JeugdPrinsentreffen te Roosteren. 
Hierbij kwam (opnieuw) aan het licht dat 
in het Noorden een andere groep wordt 
aangeduid met jeugd dan in het zuiden. 
Hier zal het Jeugdbestuur extra aandacht 
aan geven. Het JPT was opnieuw een 
groot succes en een sfeervol feest.

Jeugdbestuur
De BCL vertegenwoordigt de 
carnavals-verenigingen op allerlei 
fronten. Zo leveren wij vaste jury-leden 
bij het LVK en het TVK. Wij zijn present 
als afgevaardigden bij traditionele 
uitingen als de presentatie van de 
jaarlijkse carnavalsposter en bij 
toerbeurt bij bredere evenementen 
zoals de uitreiking van de Parelorde.  

Dit seizoen werd daaraan de jubileum-
tour van het LVK aan toegevoegd, waar 
ons jeugdbestuur aan deelnam.

Representatie

Op dit moment hebben wij 33 
senatoren. Mensen die het carnaval 
hoog in het vaandel hebben staan. Die 
ons vertegenwoordigen en ons 
steunen op vele manieren. Geziene 
mensen die vaak een bijzondere of 
historische band hebben met de BCL. 
In dit seizoen zijn wij gestart om 
senatoren die een 11-jarig jubileum bij 
onze Bond hebben, even extra in het 
zonnetje te zetten met een aandenken 
en een uitnodiging voor het 
Knoevelement.

Senatoren

In het weekend van 18 en 19 januari vierde de BCL haar 5 x 
11 jarig jubileum. Op de dag af op de oprichtingsdatum. 
Hoewel het altijd arbitrair is als Bond een eigen festiviteit te 
vieren in het seizoen, hebben wij gemeend dat ook een bond 
deel uitmaakt van carnavalstradities en alleen daarom niet 
een feest kan zijn dat buiten het seizoen gevierd kan worden. 

Op de zaterdag hadden wij een bescheiden intern feest, waar 
we ook de Carnavalist uitreikten aan Lex Uiting. De prijs 
bestond uit een bronzen beeld, vervaardigd door kunstatelier 
Armand Mathijs. 

Bij de Närrische Europäische 
Gemeinschaft (NEG) vertegenwoordigen 
wij met 2 zetels de aangesloten BCL-
verenigingen. Voor dit seizoen is van 24 
tot 27 september de N.E.G-Tagung in Les 
bouvies des Montoison (Fr) gepland. 
Mede door de corona-maatregelen is het 
op dit moment nog niet duidelijk of deze 
wel doorgang zal vinden. Daarnaast 
stellen wij momenteel vraagtekens of de 
kosten van deelname en reizen wel 
opwegen tegen de voordelen. Ook een 
video-conferentie moet volgens ons tot 
de mogelijkheden behoren.

BCL-Jubileum 5 x 11 jaar

Vertegenwoordiging
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Bij de Carnavalstradities behoort ook de kerk. Trots waren we dan ook dat wij voor de herdenkingsmis 
te gast mochten zijn in de Sint-Christoffel-kathedraal te Roermond. Hulpbisschop de Jong ging ons 
voor in een zeer sfeervolle en ingetogen dienst. 
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Onze grootste aandacht ging uit naar de zondag. We kozen ervoor om geen receptie te houden, 
maar een artiesten-café waar we alle tijd konden nemen voor onze verenigingen die ons bezochten. 
Van elke vereniging ontving de voorzitter of vorst onze jubileummedaille. De middag liep op deze 
manier uit op een gezellige middag tussen vrienden die zich allemaal inzetten voor de vastelaovend.

De BCL heeft in het seizoen namens de aangesloten verenigingen aandacht geschonken en/
of acte de présence gegeven aan de volgende uitnodigingen: 

• 11 november 2019: Opening van het seizoen door de Sjeng Kraft Kompenei in het MECC 
te Maastricht. 

• 15 november 2019: Uitreiking Brons-groene Leeuw aan de N.E.G. door het Liveke te 
Borgloon (B). 

• 16 november 2019: Verentreffen te Parkstad 

• 29 november 2019: Verbandsfest V.K.A.G. te Herzogenrath. 

• 30 november 2019: Uitreiking Gulden Humor aan Thijs Brands door de SLV te Beek. 

• 2 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie van de Provincie Limburg te Maastricht. 

• 9 januari 2020: Uitreiking Parelorde te Brunssum. 

• 10 januari 2020: LVKA Buutte-kampioenschappen met winnaar Theo Nellen. 

• 11 januari 2020: N.E.G.-Jugendtreff te Borgloon (B). 

• 16 januari 2020: Empfang Närrischen Tollitäten LandsRath Dormagen. 

• 25 januari 2020: TVK te Tegelen, met als winnaar de 17-jarige Isabelle.

Uitnodigingen
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• 2 februari 2020: KVL-finale met winnaar 
Pieke Linssen. 

• 3 februari 2020: Uitreiking 
Carnavalsposter van Yasja Ligtelijn in het 
proeflokaar van Brands Brouwerijen te 
Wylre. 

• 7 februar 2020: LVK te Echt, met als 
winnaar Spik en Span uit Echt 

• 11 februari 2020: Narrenuniversiteit 
Limburg te Maastricht met Dies Natalis 
onze beschermheer Theo Bovens. 

• 15 februari 2020: Jeugd en Jongeren-
kampioenschappen Buut te Echt met als 
winnaars Sem de Wilde en Thijs Wijnen. 

• 17 februari 2020: Huldiging van 
Limburgse Kampioenen tijdens het 
Knoevelement in het Gouvenement te 
Maastricht. 

Uitnodigingen vervolg

Als sluipende groeiende sneeuwballen rolden na de sluiting van het Carnavalsseizoen de 
berichtgevingen binnen over het Corona-virus. Na het nodige ongeloof bleek al snel dat er 
een pandemie op ons afkwam die zijn weerga niet kende. Wereldwijd volgden alarmerende 
berichten elkaar op en zelfs het carnaval in onze grensstreek en Brabant ontkwamen niet aan 
de verdachtmaking als mogelijke corona-haarden. 

De gevolgen zijn wereldwijd dramatisch en de risico’s voor de toekomst zijn zeer ongewis. 

Voor velen van onze leden-verenigingen was het een vraag hoe en of de carnaval in het 
komende seizoen of zelfs daarna nog gevierd kon worden. Niet alleen de maatregelen waren 
drastisch, ook de duur van de maatregelen zijn nog niet te overzien.  In mei werd op initiatief 
van de BCL, samen met de SLV, de Stuurgroep Corona opgericht. Deze Stuurgroep zet alles 
in het werk op de verenigingen voor te bereiden op en te informeren over de maatregelen 
die ons te wachten staan. Compleet met opties en mogelijke oplossingen is een matrix voor 
alle Carnavalsverenigingen opgesteld. Daarnaast wordt vanuit de Stuurgroep actief 
gecommuniceerd met de veiligheidsregio’s om vooral ook de problematieken van 
maatregelen voor onze verenigingen onder de aandacht te brengen. De Stuurgroep 
continueert haar werk, maar nu al is duidelijk dat Carnaval zal doorgaan, alleen niet op een 
wijze zoals wij dat tot op heden gewend waren. Er zal de nodige creativiteit gevraagd worden 
in combinatie met verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze bezoekers……..

….en toen kwam CORONA
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In mijn eerste jaar als secretaris zat ik nog korter op de bal dan ooit. 

De verwachtingen die Hennie en ik hadden van onze nieuwe voorzitter en diens aanpak zijn 
meer nog dan verwacht uitgekomen. Met Jos Hessels aan het roer voorzie ik een verdere 
professionalisering van de BCL en zie ik nu een vriendengroep van bestuurders ontstaan 
die zich schouder aan schouder inzet voor ons mooiste feest, Carnaval. Ik neem me de 
vrijheid om een woord van dank uit te spreken, niet alleen naar Jos Hessels, maar ook naar 
al die andere bondsbestuurders die het nieuwe elan mee oppakken en uitdragen.  Ik 
koester de mooie en positieve geluiden van onze verenigingen en oud-gedienden. Geen 
reden om stil te zitten, maar een mooie aanmoediging om de ingeslagen weg voort te 
zetten. 

Heel even leek het erop dat ik van de rijdende trein moest, vanwege een vervelende 
aandoening. Ik ben dankbaar dat ik weer herstellende ben en langzaam de zaken van het 
secretariaat weer naar me toe kan trekken. Ik dank ook mijn collega’s die me tijdelijk werk 
uit handen namen. In het bijzonder Cris Hinssen, die snel zijn secretariaatskennis inzette bij 
het oppakken van een groot deel van mijn taken. Een woord van dank is ook op zijn plaats 
aan Ralph van Sint Fiet en Johan Derrez die zonder enig voorbehoud spontaan toetraden, 
als BCL-afgevaardigden in de Stuurgroep Corona. 

De BCL-rit is echter nog lang niet ten einde. Niet alleen corona-regels bedreigen het goede 
werk van onze verenigingen, ook andere (nieuwe) regels maken het organiseren van 
festiviteiten steeds onaantrekkelijker. Het achterblijven van vrijwilligers en de veranderende 
maatschappij vereist dat we creatief en alert blijven. Al die mooie carnavalsverenigingen zijn 
nimmer elkaars concurrenten. Verenigd staan we sterker en kunnen we leren van elkaars 
oplossingen. Daar moeten wij als BCL onze rol in blijven pakken. Mee met de tijd, maar met 
behoud van de mooiste tradities van onze vastelaovend. 

Een modern jasje voor de BCL, met het vasthouden van de basis, zo vervatte het onze 
voorzitter Jos Hessels.  En daar sluit het Bondsbestuur zich graag bij aan! 

Alaaf! 

Opgemaakt te Geleen, 

31 augustus 2020 

Bert Kitzen 
secretaris BCL 
  

Bestuurszaken, bondsbelangen en slotopmerking


