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Activiteiten
9 september
2017
Special Day
G-Sport in de
Boulevard

18 september
2017
Algemene
ledenvergadering
20.00 uur bij de
Blokstallen

7 oktober 2017
Individueel
Springen en
Micro Teamgym
Organisatie
Turn’87 te
Oostburg

4 november
2017
Groepsspringen
niveau D-E.
Organisatie AZTV
te Zevenbergen

Mede mogelijk
gemaakt door
onze sponsor(en):

Wilt u hier de
volgende keer staan
laat het ons weten via
info@geniebergenopzoom.nl

Beste leden en ouders, verzorgers,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief GENIEuws van dit sportseizoen. Nog even en het is
zomervakantie en wat was het GENIEten in theater De Maagd met de drie voorstellingen
“Met Genie op Vakantie”!! We hebben zoveel positieve reacties ontvangen van leden, ouders,
opa’s en oma’s, familie en kennissen. Voor ons als bestuur was het een zeer geslaagde dag, een
met een zonnig randje!
Foto’s van de voorstellingen staan op Facebook en de website www.genie-bergenopzoom.nl
Het streven is om de dvd voor de vakantie via de leiding in de groep af te geven. Mocht dat
onverhoopt niet lukken dan wordt het in de eerste lesweek na de vakantie.
Via deze weg bedanken we nogmaals alle vrijwilligers en de sponsoren die deze dag onvergetelijk
hebben gemaakt, allen super BEDANKT!
GENIET van jullie vakantie, veel plezier en heb LIEF!
Namens het Bestuur SV Genie

16 december
2017
Sportgala in
schouwburg
De Maagd te
B.o.Z.

2 juni 2018
Verenigingswedstrijd turnen
Sporthal De
Boulevard te
B.o.Z.
Leiding en assistenten, juli 2017

Foto’s gemaakt? Deel ze met ons via Facebook en/of Instagram!!

Genoegen En Nut In Een

Oranje Fonds
In de week van 6 tot 10 juni zijn we met enkele
vrijwilligers van S.V. Genie gaan collecteren
voor het Oranje Fonds. We mochten collecteren
in aangewezen wijken. Onze collectanten
vonden het gezellig om met een andere
vrijwilliger te lopen. Ze hebben leuke
gesprekjes gevoerd met diverse bewoners van
onze gemeente. Ze werden enthousiast begroet
en ontvingen diverse bijdragen in de collectebus. Via deze weg dankt S.V.
Genie hun collectanten voor hun inzet en de bewoners van de gemeente
Bergen op Zoom voor de bijdrage! De opbrengst van de collecte is € 524,98
waarvan € 262,49 voor onze verenging.

Ook dit jaar liepen wij mee met de avondvierdaagse in Bergen op Zoom.
Volgend jaar meelopen met de andere leden? Jong en oud mag gezellig meelopen!

WIST JE DAT:
 18 september 2017 de Algemene Ledenvergadering is.
 Juf Femke en Juf Sylvie al over de helft zijn van hun cursus turnleiding.
 op de dinsdag bij turnen zoveel leden zijn dat er een groep bij komt!
Bekijk de tijden op onze website.
 Onze huisfotograaf 2000 foto’s heeft gemaakt tijdens de uitvoering!
 Wij 3 nieuwe turnassistenten hebben: Michelle, Sterre en Fleur.
 Wij als vereniging ook maatschappelijke stagiaires hebben!
 Dansleiding Manon zwanger is.
 Ineke Lobbezoo vrijwilligster van de maand mei was, bekijk het
interview via de link http://www.geniebergenopzoom.nl/bestuur/zuidwest-tv-vrijwilligster-van-de-maand
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Geen les i.v.m.
basisschool
vakantie:

Uitvoering 2017 in Theater De Maagd

(De vakantie kan
afwijken per groep).

Zomervakantie
15 juli tot en met 27
augustus 2017

Herfstvakantie
16 tot en met 20
oktober 2017

Meer sfeerimpressies?!
Bezoek www.genie-bergenopzoom.nl | Vind ons leuk
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