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Agenda voor 
het nieuwe 
sportseizoen 
 
 

 
Kerstvakantie:  
19 december 2020 
– 3 januari 2021 
 
Voorjaarsvakantie: 
13 februari – 21 
februari 2021 

  
Meivakantie:  
1 mei t/m 9 mei 
2021 
 
Zomervakantie:  
24 juli t/m 5 
september 2021
  

 

Deze nieuwsbr ief is mede 

mogel ijk gemaakt door: 

Louwman  

Bergen op Zoom  

uw adres voor Toyota 

en Mitsubishi!  

Voorstel rondje met het bestuur  

Maxime (penningmeester) 

Beste leden, 
  
Mijn naam is Maxime Hoendervangers, ik ben 26 jaar, geboren en getogen in 
Bergen op Zoom en nu woonachtig in Breda. 
Vanaf mijn 4e dans ik al bij GENIE en geef ik tegenwoordig ook les aan Tandava en 
het techniekuur. 
Sinds afgelopen oktober ben ik vol enthousiasme begonnen met de functie als 
Penningmeester en toegetreden tot het bestuur.  
 
Ik hoop met mijn ervaring binnen de vereniging veel te kunnen betekenen voor 
onze mooie club!   

Nieuwe coronamaatregelen  

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december 2020 zijn wij genoodzaakt 
alle lessen te annuleren tot 19 januari 2021. Via de leiding en onze social media-
kanalen houden we onze leden op de hoogte over het verloop van de lessen na 19 
januari 2021. Ook bekijken wij welke gevolgen deze maatregelen hebben voor 
bijvoorbeeld de contributie. U wordt hierover geïnformeerd. Alleen samen krijgen 
we corona onder controle. Blijf gezond! 
 

 

http://www.toyota-bergenopzoom.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.genie-bergenopzoom.nl%2Fbestuur%2Fdrie-nieuwe-dansgroepen%2F&psig=AOvVaw0WCYBvKwambaLb3g_HMBiZ&ust=1592660389622000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCgy72AjuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Nieuwe groep nijntje beweeglessen 

Sportvereniging GENIE is een vereniging met een heel divers aanbod van  
lessen. Turnen en Dans zijn de 2 takken van sport, daaronder vallen o.a.  
ouder en kindgym, kleutergym, freerunning maar ook Moderne Dans en Dans  
en Spel voor mensen met een beperking. Aan het begin van seizoen  
2019-2020 is GENIE gestart met het geven van lessen voor het nijntje  
beweegdiploma. Dat was erg succesvol maar dat hebben ze door de  
Corona-crisis helaas niet af kunnen ronden met het nijntje beweegfeest.  
Nu de lessen weer zijn gestart blijkt dat de nijntje-lessen nog steeds  
populair zijn. Om die reden is de vereniging in november 2020 gestart  
met een extra groep op vrijdag! De eerste groep is voor de leeftijd van  
3-4 jaar van 15:30-16:15, de tweede groep is voor de leeftijd 4-5 jaar 
van 16:15-17:00. Beide vinden plaats in de gymzaal aan de  
Lambertijnenlaan (naast basisschool de Borghoek).  
 
GENIE nodigt ouders uit om hun kinderen op te geven via 
dansen@genie-bergenopzoom.nl  
 

 
 
 

RABO Clubsupport  

Ook dit jaar heeft S.V. GENIE deelgenomen aan de RABO Clubsupport. De 
opbrengst van deze actie willen wij investeren in Promotiematerialen: beachflags 
(met houders), shirts met het verenigingslogo, roll up banners, spandoeken en 
kleden voor op een (promotie)kraam.  
 
Wij zijn dan ook erg dankbaar met alle stemmen en natuurlijk de sponsering vanuit 
de Rabobank en hopen hier mooie sponsormaterialen van aan te schaffen.   

 

mailto:dansen@genie-bergenopzoom.nl
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 Grote clubactie 

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer deelgenomen aan de grote clubactie. 

Alle leden hebben zich weer hard ingezet voor de vereniging. Door het Corona virus 

was het dit jaar ook mogelijk om digitaal loten te verkopen bij de vereniging, wat 

ons betreft een erg leuke uitbreiding. 80% van de opbrengst gaat rechtstreeks 

naar de vereniging waarmee wij nieuwe materialen kunnen aanschaffen.  

Logus Bouwcenter heeft ons dit jaar weer extra hard geholpen door het superlot te 

kopen. Wij zijn hen dan ook als vereniging heel erg dankbaar! 

Natuurlijk zijn wij als vereniging ook enorm blij met alle leden die zich hard hebben 

ingezet voor onze vereniging. Mede dankzij hen hebben we als vereniging een 

bedrag opgehaald van € 2.678,20.  

  

 

Aanschaf nieuw materiaal 

Aan het begin van dit sportseizoen zijn onze airboxen geleverd. Deze worden 
veelvoudig ingezet tijdens de turnlessen.  
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Winkelhart Halsteren steunt de 

verenigingen  

Winkelhart Halsteren is een actie gestart om lokale verenigingen te steunen en wij 
als genie hebben de eer om hier aan mee te mogen doen. Bij iedere aankoop van 
10 euro krijg je bij deelnemende winkels een B’tje die je kan inleveren voor jouw 
vereniging. De B’tjes kunnen ingeleverd worden in de displays die te vinden zijn in 
de Plus en de Albert Heijn.  
 
Sparen jullie met ons mee? 
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Petra Bedankt! 

Wij van Genie willen (ex)trainster Petra bedanken voor de inzet van de afgelopen 
jaren! Ze heeft altijd de springgroepen en selectie turngroepen les gegeven en 
heeft zich altijd actief ingezet voor de vereniging.  
 
We wensen Petra heel veel geluk en zullen haar erg gaan missen in de turnzaal! 
 
 

  

WIST JE DAT: 

❖ Maxime sinds dit seizoen de functie van penningmeester heeft overgenomen 
in het bestuur. 

❖ Binnen de PR-commissie de afgelopen periode hard is gewerkt aan een 
nieuwe flyer, de flyer zal volgend jaar verspreid worden.  

❖ Wij het geluk hebben dat we mogen mee doen aan de sponsoractie van het 
Winkelhart Halsteren. 

❖ Eline Dierikx assisteert bij de nijntje beweegdiploma lessen op vrijdag.  
❖ Jasmijn Meiniger naast dansassistent is begonnen als turnassitent bij de 

recreatie turnlessen op woensdag middag. 
❖ Er een paar nieuwe turnassistenten helpen op de dinsdag en donderdag. Wij 

zijn hier erg blij mee. Wil je ook assisteren? Mail dan naar turnen@genie-
bergenopzoom.nl.  

❖ Er op 01-03-2021 weer een ALV is gepland.  
❖ 13 turngroepjes hebben meegedaan aan de online springwedstrijd van de 

KNGU.  
❖ Momenteel 375 enthousiaste sporters bij ons trainen.  
❖ Verschillende turn- en dansgroepen deelnemen aan het 

sportstimuleringsprogramma wat start in januari. Kijk voor meer info op: 
Activiteitenoverzicht (sportstimuleringnederland.nl)  

❖ Genie actief is op TikTok. Wij zijn te vinden onder de naam Genie_boz 
 

mailto:turnen@genie-bergenopzoom.nl
mailto:turnen@genie-bergenopzoom.nl
https://www.sportstimuleringnederland.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=29
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Bestuursberichten 

 

 Vacature  
Het bestuur is op zoek naar neiuwe bestuursleden voor verschillende functies. Heb 
je intresse neem dan contact op met bestuur@genie-bergenopzoom.nl 
 
Wij zijn op zoek naar turnleiding die het leuk lijkt om op maandag- of 
vrijdagochtend de ouder en kindgroep les te geven. Het hebben van een nijntje 
beweegdiploma certificaat is een pre.  
 
Ook zijn we hard op zoek naar assistenten voor de springgroepen. Aanmelden kan 
via turnen@genie-bergenopzoom.nl  
 
 

 Verhoging bondscontributie 
 
Per 1 januari wordt de bondscontributie verhoogd. 
De bondscontributie wordt jaarlijks eenmalig geïncasseerd en hierdoor is de 1e 
incasso van 2021 hoger dan de andere incasso's in 2021. 
Meer informatie is te vinden op onze website. https://www.genie-bergenopzoom.nl 

  

 Fotoregistratie    
Heb je het formulier nog niet ingevuld? Dat kan nog, ga daarvoor naar: 
 
      https://www.genie-bergenopzoom.nl/fotogebruik/                

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezoek www.genie-bergenopzoom.nl  |  Vind ons leuk   |  Volg ons   
                                                                                

 

mailto:bestuur@genie-bergenopzoom.nl
mailto:turnen@genie-bergenopzoom.nl
https://www.genie-bergenopzoom.nl/
https://www.genie-bergenopzoom.nl/fotogebruik/
https://www.facebook.com/SportverenigingGenie/
https://www.instagram.com/genie_boz/

