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Voorwoord 
Voor je ligt het jaarverslag van Stichting Jong Nederland Maasbree over het jaar 2020. Het is in héél veel 

opzichten een speciaal en niet te vergeten jaar geweest, met -hoe kan het ook anders- een hoofdrol voor het 

coronavirus (COVID-19). 

 

Desondanks heeft Jong Nederland Maasbree er een mooi jaar van weten te maken, waarin overigens ook minder 

leuke momenten zijn geweest. Ook die momenten zullen we meedragen en blijven herinneren. Alle 

gebeurtenissen en activiteiten staan beschreven in het hoofdstuk ‘Het jaar 2020’, opgesteld door de (nieuwe) 

secretaris van het stichtingsbestuur, Bram Nijssen. Een financieel jaarverslag over 2020 is separaat opgesteld 

door de penningmeester van het stichtingsbestuur en is op verzoek in te zien. 

 

Ik wil, als voorzitter van het stichtingsbestuur, héél veel mensen bedanken voor hun inzet in 2020! Dat geldt écht 

voor iedereen die een steentje bijdraagt; van de collega bestuursleden van het stichtingsbestuur en het 

groepsbestuur; van kampstaf tot de beheerder en het onderhoudsteam van onze prachtige Blokhut en het 

terrein; van JongNL Limburg tot partners bij de gemeente; en uiteraard dank aan onze sponsoren die ons in 

uiteenlopende vormen steunen.  

 

Maarrr… zonder de tomeloze -vrijwillige- inzet van de leidsters en leiders was (en is) het niet mogelijk om te 

organiseren wat behoort tot dé kernactiviteit van JN Maasbree: Het verzorgen van leuke, uitdagende, speelse 

en leerzame groepsbijeenkomsten, kampen en andere activiteiten voor de jeugdleden van onze club! 2020 heeft 

erg veel aanpassingsvermogen van onze stafleden gevraagd om het regelen van (online) groepsbijeenkomsten 

‘tussen alle regels door’ mogelijk te maken. En dat is, vind ik, super goed gelukt, waarvoor: Hulde en bedankt! 

 

Laten we vasthouden aan alle goede vooruitzichten en met enthousiasme 2021 voortzetten. 

 

Coen Peeters 

Voorzitter Stichting Jong Nederland Maasbree 
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Over Jong Nederland Maasbree 
Doelstelling 

Jong Nederland Maasbree is een dynamische vereniging voor jeugd- en jongerenwerk. Bij Jong Nederland 

Maasbree staat het spelend kind en de actieve jongere centraal. Van kleuter tot jongvolwassene; is spelen en 

beweging belangrijk en het daagt uit. In de wereld van het spel ontmoet de jongere de ander en zichzelf. Bij Jong 

Nederland Maasbree gaat het niet om de prestatie, maar om de deelname. Plezier, actie, ontspanning, 

ontplooiing, geborgenheid en sfeer; kortom: ontmoeten en samendoen. Jong Nederland Maasbree kiest voor 

veelzijdige activiteiten, voor spel, creativiteit en buitenleven. Dit doen we onder begeleiding van opgeleide 

leiders en leidsters. 

 

Organisatiestructuur 

Binnen de structuur van stichting Jong Nederland Maasbree zijn twee besturen: het Groepsbestuur en het 

Stichtingsbestuur. Beide besturen samen vormen het Algemeen bestuur. 

 

Waar het stichtingsbestuur zorgdraagt voor de grote algemene zaken in de stichting, draagt het groepsbestuur 

de zorg voor de gang van zaken binnen de verschillende jeugdgroepen. 

 

Uit beide besturen, gezamenlijk met alle leiding van de jeugdgroepen en leden van werkgroepen, vormt zich de 

leidingraad. 

 

Bestuurssamenstelling 

Stichtingsbestuur 

Voorzitter   Coen Peeters 

Secretaris   Bram Nijssen (toegetreden per november 2020) 

Penningmeester  Jacqueline Janssen 

Ledenadministratie  Coen Vemer 

Relatiebeheer   Marnick Vullers 

Arbo, Beheer en Verhuur John Grutters 

 

Groepsbestuur 

Voorzitter   Mike Boer 

Secretaris   Josje Nijssen 

Kadervorming   Guus Thijssen (toegetreden per juli 2020) 

Bovenplaatselijk niveau  Mieke Thijssen 

Maxioren coördinator  Bobby Trepels 

Junioren coördinator  Maud van der Ven 

Senioren coördinator  Dennis Hermans (toegetreden per juli 2020) 
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Het jaar 2020 
2020; een jaar waar enerzijds weinig over te vertellen valt, maar anderzijds juist wel. 

 

Het jaar begon met enkele winterweekenden en met het daarnaast waarmaken van maanden aan 

voorbereidingen voor de ‘Boorebroelöf’. Jong Nederland Maasbree mocht dit tenslotte dit jaar organiseren. Dit 

leverde ons een bijzondere ‘vestelaovend’ op. Van een zeer geslaagd ‘Booremoosbal’ aflopende naar alle 

carnavals gebeurtenissen tot aan de huwelijksvoltrekking op het WoZoCo-plein bij de Kerk. Ook de receptie in 

de feesttent bij Café de Pool was heel druk bezocht. Al met al een bijzonder en mooi carnaval, die we op allerlei 

manieren niet snel zullen vergeten. Mede doordat het vele plezier op ‘asgônsig’ plaats moest maken voor 

verdriet. In de ochtend kreeg iedereen namelijk het bericht dat onze leidster, Doree Linders, op 34 jarige leeftijd 

was overleden. Dit ging bij heel Jong Nederland door merg en been. Doree heeft veel betekend voor Jong 

Nederland Maasbree. Haar inbreng en de punten waar zij voor stond werden altijd gewaardeerd. Jong Nederland 

Maasbree zal haar heel erg gaan missen. In de Blokhut is een foto van Doree met een vlinder daarboven 

opgehangen. Een vlinder vliegt van bloem naar bloem, zoals Doree door heel Jong Nederland Maasbree is 

gevlogen van lid naar leidster, van groep naar groep en van leidster naar bestuurslid. 

 

Naast de boerenbruiloft stonden er nog een heleboel andere activiteiten op de planning: de Potgrondactie, het 

gezamenlijk zomerweekend en het zomerkamp in de Mortel. Echter konden we vanaf maart niks meer met 

zekerheid zeggen, aangezien we kennis hadden gemaakt met het coronavirus (COVID-19). Nadat de scholen hun 

deuren moesten sluiten, werd besloten ook de groepsbijeenkomsten van Jong Nederland Maasbree voorlopig 

te stoppen. 

 

Aangezien de Blokhut niet werd gebruikt en er nu verder geen inkomsten waren, werden de kosten zoveel 

mogelijk gedrukt. De poetsvrouw kwam niet langs, het betalen van de huur van de afvalcontainer werd 

uitgesteld en de verwarming werd omlaag gezet. 

 

Het onderhoud aan de Blokhut en het kampterrein werd in de tussentijd wel gewoon voortgezet. Boomstronken 

werden uit de bodem gefreesd, de bestrating werd afgerond, het ingezaaide gras transformeerde langzaam 

maar zeker tot een echt nieuw sportveld en de regeninstallatie werd in de droge weken uitgetest. Ook werd de 

Blokhut, na een lange periode van wachten, aangesloten op het glasvezelnetwerk. 

 

Voor de groepsbijeenkomsten waren ondertussen creatieve, online oplossingen verzonnen waardoor deze toch, 

dan wel op een andere manier, plaats konden vinden. Gelukkig waren er in mei versoepelingen in de 

maatregelen tegen het coronavirus en kon er, met allerlei maatregelen, weer begonnen worden met de fysieke 

groepsbijeenkomsten. Het was wekelijks hopen op goed weer, aangezien de bijeenkomsten alleen buiten 

mochten plaatsvinden. 

 

De extra vrijgekomen uurtjes van het reizen naar her en der, werden besteed aan het ontwerpen van een nieuwe 

website. Hier waren al langer plannen voor, maar nadat de website eind 2019 was gehackt en deze niet meer 

teruggehaald kon worden, kreeg dit een wat hogere prioriteit. De website werd in juni online gezet met allerlei 

nieuwe informatie. Daarnaast beschikte de website voortaan over verschillende formulieren waarmee het 
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eerste contact richting het huren van de Blokhut en/of het kampterrein gemaakt kon worden en waar nieuwe 

leden zich op aan konden melden. 

 

Het college van B&W besloot in juni officieel om het groenonderhoud van het buitenterrein van Jong Nederland 

Maasbree over te dragen aan de stichting. Hiervoor krijgt de stichting jaarlijks een vergoeding. 

 

Voorafgaand moest in mei helaas de knoop worden doorgehakt en werd het zomerkamp afgelast. Deze werd 

echter vervangen door een kamp in eigen dorp: het ‘ik-slaap-thuis-kamp’. Deze vond plaats in een zonnige week 

in augustus. Spellen werden gespeeld, zwembaden werden opgebouwd, gevuld en gebruikt, en ook de vlaggen 

werden gehesen en gestreken aan het begin en einde van de dag. 

 

In de tussentijd werd er ook flink online vergaderd. We hebben financiële steun gekregen van de gemeente 

vanuit het corona steunfonds, de sponsoradministratie is opgeschoond, Nextcloud wordt opnieuw ingericht en 

aangevuld zodat hier weer goed gebruik gemaakt van kan worden en er wordt een digitale wachtwoordenkluis 

gemaakt waar enkele bestuursleden toegang tot hebben. 

 

Jong Nederland Maasbree eindigt in november op de derde plaats met de Spek de Kas actie van Jumbo 

Maasbree. Dit correspondeert met een mooi totaal bedrag van €392,20. Ook levert de Rabo ClubSupport actie 

een mooi bedrag op van €503,09. 

 

Ook wordt in november Marjo van Megen officieel benoemd als ‘pedagogisch begeleider’ tijdens de vergadering 

van de leidingraad. Zij zal op pedagogisch gebied de leiding adviseren en leren hoe ze voor de groep moeten 

staan en hoe ze op bepaalde reacties kunnen reageren en begeleiding kunnen geven. Dit kan op een gevraagde 

en/of ongevraagde manier plaatsvinden. 

 

Enkele winterweekenden vinden dit jaar, net zoals het zomerkamp, op een andere manier plaats dan dat we 

gewend zijn. Contactpunten worden regelmatig gedesinfecteerd, de leiding houdt 1,5 meter afstand van elkaar 

en de leden slapen net zoals bij het zomerkamp thuis. 

 

Nadat er alweer een aantal maanden groepsbijeenkomsten plaats konden vinden, hebben we medio december, 

in verband met het toenemende aantal besmettingen, helaas toch weer moeten besluiten om de deuren tijdelijk 

te sluiten. 

  



 

 

7 

 

Vooruitblik 
In 2021 zullen we vanwege het coronavirus nog steeds worden geconfronteerd met veel onzekerheden. Deze 

onzekerheid ligt vooral bij het plaatsvinden van activiteiten. Iedere maand is er kans dat de maatregelen tegen 

het coronavirus wijzigen en dat er om die reden een bepaalde activiteit juist wel of niet door kan gaan. Dit vereist 

een flexibele inzet van de organisatoren. 

 

Naast de onzekerheid bij geplande activiteiten, is er ook een financiële onzekerheid. Het coronavirus brengt 

kosten met zich mee, en dat terwijl de inkomsten uit de verhuur op het moment grotendeels stil zijn komen te 

liggen. Steeds meer huurders stellen ondertussen zelf de voorwaarde dat ze hun geld terug krijgen indien hun 

activiteit niet door kan gaan vanwege de op dat moment geldende maatregelen. Daarnaast zijn verschillende 

huurders die het afgelopen jaar een huurperiode gereserveerd hadden staan, doorgeschoven naar andere 

perioden in de toekomst (tot 2026). 

 

De organisatie van het gezamenlijke zomerweekend, welke in principe vorig jaar gepland stond, is aan het kijken 

of er dit jaar wel de mogelijkheid is om deze plaats te laten vinden. Daarnaast gaat het zomerkamp dit jaar naar 

Wellerlooi en deze staat gepland in augustus/september. We kunnen alleen maar hopen dat het coronavirus 

zich tot die tijd kalmeert. 

 

JongNL Limburg past zich ook aan en is bezig met het organiseren van de jaarlijkse activiteiten. Zo wordt er onder 

andere gewerkt aan een Moonwalk die vanuit de eigen blokhut gelopen kan worden met alsnog enkele 

opdrachten tussendoor. Ook wordt er gewerkt aan Project21 wat de vervanger zal zijn van het Provinciaal 

Juniorentoernooi. 


