
 

Jaarvergadering 2018-2019 VERSLAG 

1. Opening door vice-voorzitter Bert Kitzen.     
Bert heet ieder welkom in een formele opening omdat nog geen voorzitter is benoemd. 
Hij start met een herdenking van overleden leden. 

2. Notulen. Vaststellen notulen vorige vergadering 10 oktober 2018.  
Deze worden zonder aan of opmerkingen goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 

3. Status BCL en verkiezing nieuwe voorzitter.  
Bert doet verslag vanuit de laatste jaarvergadering waarin het aftreden van Hans te Locke is 
besproken en de stappen die Bert en Hennie, als werkgroep werven nieuwe voorzitter, daarna 
hebben gezet. Dit heeft geleid tot een voordracht aan het Bondsbestuur om de heer Jos Hessels 
te benoemen tot waarnemend voorzitter per 12-12-2018. In die functie is Jos direct voortvarend 
van start gegaan, wat zeker ook zal blijken tijdens het vervolg van deze vergadering. Nu wil het 
Bondsbestuur Jos Hessels formeel voordragen tot voorzitter van BCL. Ondanks dat over Jos en zijn 
kijk op de BCL al veel is gezegd en geschreven, wil Bert hierbij Jos eerst nog eens in de 
gelegenheid stellen zich voor te stellen en zijn visie over de BCL aan de vergadering voor te 
leggen. Jos stelt zich kort voor! 
Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Jos en het bestuur. 
Hierna volgt een stemming bij handopsteken om op voordracht van het bestuur de heer Jos 
Hessels te benoemen tot voorzitter van de BCL. Met een algemeen handopsteken en een luid 
applaus wordt de voordracht door de Algemene Ledenvergadering aanvaardt. 
Vervolgens wordt de heer Jos Hessels officieel geïnstalleerd als de 6e voorzitter van de BCL en 
draagt Bert de voorzittershamer over. 
Daarna is er een ludiek welkom door de 3 districtsvoorzitters die elk Jos een attribuut aanreiken 
waarmee de Districten hun verbondenheid willen tonen.  
Tenslotte krijgt de heer Dré Peters het woord en zet de belangrijkheid van de taak van Jos uiteen. 
Hij vraagt Jos om het voortouw te nemen voor een modern BCL dat kan inspelen op de 
hedendaagse gebruiken en het hoofd kan bieden aan de bedreigingen voor Vastelaovend en haar 
tradities. 

4. Profilering BCL komende 11 jaar (BCL 5.11) 
Het bondsbestuur heeft zich met de nieuwe voorzitter gebogen heeft over de profilering van de 
BCL in de komende 11 jaar. Dat heeft primair geresulteerd in een aangepaste huisstijl met nieuw 
logo, maar ook in een nieuwe prijs voor iemand, die van eminent belang is voor het Limburgse 
carnaval over de volle breedte, maar die ook uitmunt in het simpelweg vieren van de vastelaovend 
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tussen de gewone mensen. De nieuwe voorzitter geeft een korte presentatie en maakt uiteindelijk 
de laureaat bekend van de nieuwe BCL-prijs, die tijdens onze jubileumviering uitgereikt zal 
worden. De laureaat blijkt niemand minder dan lex Uiting te zijn, welke keuze met een luid applaus 
wordt toegejuicht. 
  
5.  Mededelingen van het bondsbestuur.                           

• Informatie over de komende workshop aansprakelijkheid door William Joosten. 
• Aanvraag bondsonderscheidingen: AUB vóór 15 oktober a.s. anders zijn de oorkondes niet tijdig 

gereed. Oorkondes voor latere aanvragen worden pas op het einde van het seizoen verstuurd! 
• Dank aan alle bestuursleden en begrip van verenigingen voor het feit dat afgelopen jaar zeer 

druk was vanwege de grote hoeveelheid onderscheidingen en jubilea. Uiteindelijk hebben we 
toch op een passende manier aan alle evenementen en uitnodigingen gehoor kunnen geven. 

• Doorgeven van mutaties, graag snel na bestuurswisselingen, opdat post niet verkeerd aankomt. 
• Terugkoppeling NEG-congres door Bert Kitzen: Er komt oa regelgeving over het gebruik van 

plastic. Dit zal ook voor verenigingen consequenties hebben, denk aan verpakkingen snoep, 
plastic confetti/serpentines etc. Daarnaast is regelgeving te verwachten over maximale 
werkuren, waarbij ook vrijwilligers-inzet wordt meegerekend. De BCL zal de voorstellen van 
wetgeving volgen en haar verenigingen tijdig informeren. Naar verwachting zal ook de industrie 
inspelen op nieuwe wetgeving. 

6.   Secretarieel  jaarverslag 2018/2019. Cris Hinssen. 
Het door de secretaris Cris Hinssen samengestelde jaarverslag wordt met een woord van dank 
door voorzitter en leden met applaus goedgekeurd en vastgesteld.  

7. Financieel  jaarverslag 2018/2019. Hennie Boks.  
Penningmeester Hennie Boks geeft tekst en uitleg over de financiële cijfers die dit jaar een positief 
resultaat laten zien van €165,- exclusief reserveringen voor het aanstaande 5X11 jarige jubileum. 
Dit komt door de evenwichtige inkomsten/uitgaven structuur. Verder licht hij nog de afschrijvingen, 
vermogen, balans en de begroting toe. De penningmeester wordt door de voorzitter bedankt voor 
zijn duidelijke uitleg en zijn zeer zorgvuldige boekhouding.  

Er zijn vragen over de post onderscheiding, met name de hogere inkomsten dan uitgaven. Hennie 
legt uit dat je die post niet kunt lezen zonder dat er reis en verzendkosten, alsmede 
verwervingskosten zijn meegerekend, die ofwel afgelopen jaar niet aan de orde waren door een 
voorraad, of op andere kostenposten zijn geboekt. De Penningmeester zal in de toekomst deze 
post meer in lijn brengen met een netto-resultaat op onderscheidingen. 

8.   Verslag kascontrolecommissie en goedkeuring van de vergadering. 
Het verslag wordt voorgelezen (is toegevoegd als bijlage) Het team van de kascontrole- 
commissie, te weten de heer Han Baggen en de heer Herman Scholtes, brengen verslag uit van 
hun bevindingen. Er zijn geen fouten of ongeregeldheden geconstateerd en de stukken werden 
goed bevonden, zodat de commissie de vergadering vraagt om de penningmeester décharge te 
verlenen. Ook worden hierbij natuurlijk woorden van dank en complimenten over het werk van 
onze penningmeester uitgesproken. 



9.   Aanstellen en benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2019/2020. 
De vergadering benoemt de heren Patrick Kerkhofs, Herman Scholtens en Han Baggen als nieuwe 
kascontrolecommissie. 

10.  Bestuursmutaties. 

• Voorzitter (Jos Hessels, reeds gekozen). 

• Secretaris/vice voorzitter (andere functie Cris Hinssen) kandidaat Bert Kitzen. 

• DV-Zuid (andere functie Bert Kitzen) kandidaat Marc Kompier. 

• Penningmeester (aftredend en herkiesbaar) Hennie Boks.  

• Voorzitter Noord (aftredend en herkiesbaar) William Joosten. 

• Bondsbestuurder Midden (aftredend en herkiesbaar) Lei Soudant. 

• Bondsbestuurder Zuid (aftredend) Frans Hellenbrand. 

• Bondsbestuurder Zuid (kandidaat) Hubert Schunken. 
Er vindt geen hoofdelijke stemming plaats, met applaus worden de genoemde voordrachten door 
de jaarvergadering bekrachtigd. 

Overige benoemingen: 
• Cris Hinssen, 11-jarig jubileum als secretaris, krijgt Orde van verdiensten. 

(nu alleen oorkonde en presentje. Medaille in het seizoen: tijdens BCL-T). 
• Frans Hellenbrand legt na 25 jaar actieve inzet het Bonds Bestuurderschap neer. Hij wordt 

vanwege zijn jarenlange verdienste bedankt met een benoeming tot ere-lid. (Hij ontvangt een 
oorkonde, een nieuwe muts en als presentje: het BCL-steekje.) 

Na sluiting wordt een borrel aangeboden en is er gelegenheid tot het feliciteren van nieuwe 
bestuursleden en jubilarissen. 

11. JeugdBestuur.  
De stand van zaken wordt uiteengezet en er wordt bekend gemaak dat het de bedoeling is om ons 
jeugdbestuur zsm op eigen benen te laten staan, waarbij wel een sterke band tussen BCL en 
Jeugd-BCL het uitgangspunt is en blijft. Dit zal onder andere tot uitdrukking komen in een 
statutaire vertegenwoordiging over en weer in elkaars besturen. 
Jordy Visser geeft een uitleg over de inzet van het Jeugdbestuur bij de organisatie van het Jeugd-
Prinsetrefen. Het groepskaartjes blijft 2,50 totaal (cultuurreis). Echter alleen als er ook voldoende 
interesse blijkt uit aanvragen. Ook wordt er gewerkt aan lesbrieven voor scholen. Samen met Vicky 
Kitzen geeft hij een inkijk in de nieuwe leermethoden en wordt voor de vergadering een vragentest 
gepresenteerd in Kahoot, met gebruikmaking van de smartphone’s van alle aanwezigen. Een opzet 
die bij de aanwezigen goed in de smaak valt. Met plezier en een applaus wordt deze les besloten. 

12. Ingelast: De BCL wordt gefeliciteerd door Raymond Vlecken van de SLV. Hij geeft aan blij te 
zijn dat er zulke goede capaciteit is gevonden om de BCL goed te leiden. Ook richting het 
jubileum 5x11.  
Ook de SLV had recentelijk haar jubileum en zij wilden iets blijvends aan verenigingen aanbieden in 
de vorm van een boekwerk: Handreiking Optochten, over regelgeving etc. Dit boekwerk wordt na 
de vergadering aan alle BCL-verenigingen uitgereikt. 
SLV ontvangt de complementen van Jos retour: Een bruikbaar kado en fijn dat we zo kunnen 
samenwerken. 



13.  Ledenmutaties en voorstellen/toelaten aspirant leden: 
De volgende kandidaat leden stellen zich voor: 
• CV de Graasvraeters, Grashoek 
• CV De Pänkes (1982), Landgraaf 
• Cv Ieëre Raod de Sjweegelsöppers (2002), Landgraaf 
• CV de Spinneköpkes. (1956), Landgraaf 
 Met applaus worden de genoemde vereniging toegelaten als volwaardig lid van de BCL. 

De aanmelding van d’r Heksenbergse Vastelaoves Verein, Heerlen wordt ivm hun afwezigheid nog 
een jaar aangehouden. 

14.  BCL carnavalstreffen 2019.  Marc Kompier (BCL) en Boy Alberts van de Plaggenhouwers 
geven een inkijk in de komende organisatie en doen een oproep om zich aan te melden voor 
deelname. Er is gezocht naar een unieke beleving van de Gekke Maondig, waarbij er 
geëxperimenteerd zal worden met een digitale optocht!  Laat u verrassen. 
De organisatie van het BCL Carnavalstreffen 2020 is bij de Veldjmuus. Een inkijkje wordt gegeven 
door Dré Peters. Op 11-11 start meteen de verkoop van kaarten voor de revue in de Oranjerie.  
Er wordt door Marc een oproep gedaan voor de organisatie van ons treffen in 2021 en volgende 
jaren.  

15.  BCL Jeugdprinsentreffen 2019/2020. Chris Aubert 
Op 1 februari is het 10e jeugdprinsetreffen in Roosteren! Namens de Borchgrave volgt een korte 
presentatie. U kunt de presentatie opvragen. Er is daarvoor een link op de website van de 
Borchgrave. Het Jeugdprinsentreffen zal tegen 17.00 uur afsluiten en zoveel mogelijk gebruik 
maken van eigen artiesten. Roosteren is een klein, hecht dorp maar kent ’n grote vereniging met ’n 
grote jeugdafdeling. 

16. Jubileum 5 x 11 BCL. (Chris) 
Uitleg Chris Aubert van het programma en datums. 
Er is een spätshoppen op zondag 19 januari 2020 met diverse optredens van artiesten in plaats van 
een receptie. Dit is om het vooral ook een feest van en voor onze leden verenigingen te maken. 

17.W.v.t.t.k./rondvraag. 
Roger Huntjens:  Goodie bag aangeboden namens onze adverteerders bij de uitgang! 
Han Baggen:  SDEV en Programmas aub op de site actueel maken. (onze site wordt vernieuwd 
Lei Soudant:   KVL Finale, oproep om kinderen te laten deelnemen, niet alleen van    
   basisscholen, ook jeugd van verenigingen. Tot pak weg 12 jaar. 
Ton Theelen:  Limburgs dialect: (Stichting Veldeke) Raad van het Limburgs, heeft 5000 boekjes  
   laten drukken. Hij stelt een aantal boekjes beschikbaar. Graag bij hem melden. 

18. Sluiting, aanbieding borrel en gelegenheid tot feliciteren. 

2020 CV De Borchgrave Roosteren Roosteren

2021 vv De Doale Limbricht



Belangrijke data in het komende seizoen: 

 11-11-2019  Opening seizoen Sjeng Kraft Kompenei MECC 
23-11-2019  BCL-Carnavalstreffen programma & JeugdBCL-T 
24-11-2019  BCL-Carnavalstreffen programma 
10-01-2020  Finale Buutte-kampioenschappen 2020 
12-01-2020  Ontvangst Rathaus Aken, Aken Karneval-culturstadt 2020 
13-01-2020  NarrenUniversiteit (Dies Natalis Theo Bovens) 
18-01-2020  BCL-Jubileumviering dag 1 
19-01-2020  BCL-Jubileumviering dag 2 
25-01-2020  TVK (Kaetelaers) 
02-02-2020  Finale KVL 
07-02-2020  LVK (Bandert Echt) 
17-02-2020  Knoevelemint 
21-02-2020  Prinzentreff VKAG 
22/25-02-2020  Carnaval 
24-02-2020  Rosenmontag Aken 
5/7-06-2020  Conferentie NEG Rijeka (Croa) 
24/27-09-2020 NEG Tagung Montoison (Fr) 

Overige vergaderingen: (aanvang 19.30 uur) 
15-04-2020  Districtsvergadering Zuid 
16-04-2020  Districtsvergadering Midden 
20-04-2020  Districtsvergadering Noord 
07-10-2020  Jaarvergadering 


