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Agenda voor
het nieuwe
sportseizoen

mogel ijk g emaakt do or :

Louwman
Bergen op Zoom
uw adres voor Toyota
en Mitsubishi!

3 november
2018

Springwedstrijd
DE

17 november
2018
Springwedstrijd
ABC

18 februari
2019

Algemene
ledenvergadering

23 februari
2019

Springwedstrijd
ABC Lage
Zwaluwe

Genie in de prijzen!
Op zaterdag 6 oktober jl. heeft Turn- en dansvereniging GENIE meegedaan
met de individuele en microteam springwedstrijden in de ABC-lijn in Dongen.
GENIE had zich met 11 meisjes en 1 dame in geschreven. Er werd gesprongen
op tumblingbaan, minitrampoline en pegasus minitrampoline. In de ochtend
waren de meisjes in de categorie jeugd en junior aan de beurt. Voor de
meisjes jeugd 9-12 jr was het hun eerste individuele en microteam wedstrijd.
Deze meisjes zijn een jaar geleden in de selectie turn- en springgroep gestart.
Afgelopen maanden hebben zij erg hard getraind om nieuwe sprongelementen
onder de knie te krijgen. Kijk op pagina 3 voor het vervolg.

30 en 31
maart 2019

Open 2019
nieuwe seizoen
Facilitair Bedrijf

6 april 2019

Springwedstrijd
DE Oud Gastel

25 mei 2019
Uitvoering in
De Maagd

Genoegen En Nut In Een

WIST JE DAT:
 Moderne dans 8-12 jaar van Eva na de herfstvakantie naar een
nieuwe locatie is gegaan, namelijk Het Hoofdkwartier in
Borgvliet.
 Jeanine, Marloes, Imre en Kim gaan starten met de opleiding
voor het Nijntje beweegdiploma.
 We drie nieuwe dansassistenten hebben, namelijk: Britt, Sandra
en Charlotte.
 De turnselectie nieuwe turnpakjes heeft.
 Imre is begonnen aan een assistentenopleiding turnen niveau 2
en Femke gaat turnassistent niveau 1 doen.
 … er van de opbrengst van de sponsorloterijen nieuwe shirts
aangeschaft zijn voor (assistent)leiding en bestuur.
 Er een nieuwe 10+ groep Dans gestart is in de Blokstallen, o.l.v.
Renate.
 Juf Nancy weer een selectieronde gehouden heeft en er een
aantal nieuwe danstalentjes begonnen zijn aan een
proefperiode.
 Het bestuur en leiding graag nieuwe dansshirts voor de leden
willen gaan uitzoeken.
 Lois de wisselbeker had gewonnen op haar verjaardag! Hoera!
 We bezig zijn met het ontwerpen van nieuwe flyers.
 We bij de volgende sponsoractie graag willen sparen voor een
beachflag, een banner en/of een gepersonaliseerd tafelkleed.
 De nieuwe speakers en flikflaktrainer onlangs in gebruik zijn
genomen! Deze aangeschaf is door jullie mogelijk gemaakt,
door te stemmen bij de Rabo ‘Clubkascampagne’ en te sparen
bij de Jumbo ‘sparen voor je sportvereniging-actie’. BEDANKT!
 Je voor het stemmen tijdens de Rabo Clubkascampagne (gratis)
lid moet zijn van de Rabobank? Dit kan via deze link:
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?intcamp=paledenlidmaatschap&intsource=particulieren.leden&inttype=buttonword.lid.van.de.rabobank
 Het Facilitair Bedrijf weer hun seizoen opent in het weekend van
30 & 31 maart 2019 met OPEN 2019.
 Er veel dansgroepen in september hebben opgetreden o.a. bij
Bergen op Zicht, Theatershow in Middelburg en Cultuur
Carrousel.
 Er tijdens de incasso periode van januari lesgeld en de jaarlijkse
KNGU bondscontributie wordt geïnd.
Voor meer info kunt u een kijkje nemen op de site
www.genie-bergenopzoom.nl of mag u mailen naar dansen@geniebergenopzoom.nl
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Bestuursberichten
*Vacature Ledenadministratie
We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor de ledenadministratie. Ben je een
administratief talent en wil je per direct onder begeleiding beginnen?
De werkzaamheden zijn o.a. het in- en uitschrijven van leden,
presentielijsten bijhouden, digitale nieuwsbrief en infomails versturen en het
lessenoverzicht bijhouden in Digimembers.
Tijdsduur circa 1 – 2 uur per week, afhankelijk van de inschrijfperiode.
Heb je interesse? Mail dan naar info@genie-bergenopzoom.nl

*Vertrouwenscontactpersoon
Genie vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten.
We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis
voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een
aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.
Binnen de vereniging gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in
ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart. Het kan
echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem
kampt waarbij hij/zij niet bij de leiding of het bestuur terecht kan. De
vertrouwenspersoon is dan het eerste aanspreekpunt.
Als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) integriteitsschendingen wordt er
binnen Genie per 1 januari 2019 een vertrouwenscontactpersoon benoemd,
Carla Schetters. Zij kan je adviseren, doorverwijzen en ondersteuning
bieden bij integriteitsschendingen. Vanaf 1 januari te bereiken via mail:
vertrouwenspersoon@genie-bergenopzoom.nl

Vervolg Genie in de prijzen!

Zoals div. salto vormen op trampoline en overslagen en arabieren op mini
trampoline pegasus en sprongseries op de tumblingbaan. Meisjes turnde netjes en
lieten hun series aan jury en publiek zien. De concurrentie te groot en helaas vielen
de meisjes buiten de prijzen. Maar Floor Bouwman was toch bij de eerste 10 op de
minitrampoline en minitrampoline- pegasus.
De meisjes junior 13-17 jr hebben meer ervaringen met deze wedstrijden en lieten
dat ook duidelijk zien. Lois Leenders werd 1 e op de tumblingbaan en 4e op mini
trampoline-pegasus. Femke Kusters behaalde op minitrampoline de 1 e plaats en
Fabienne Harteman behaalde op de minitrampoline de 3 e plaats en op de
tumblingbaan de 4e plaats. In de middag was onze senior Meike van den Heuvel aan
de beurt. Ook zij liet zien dat je met maar 2 uurtjes training per week kan winnen.
Op pegasus trampoline behaalde zij een 1e plaats en op tumblingbaan een 2e plaats.
Helaas ging het bij de minitrampoline springen mis. De eerste twee sprongen
werden hoog en strak gesprongen, maar bij de laatste sprong raakte Meike
blesseerd waardoor ze op dit toestel buiten de prijzen viel.
Na de individuele wedstrijden werden de mircoteam wedstrijden gehouden. GENIE
had zich met 2 groepen in geschreven. De meisjes Juniorteam ( kirsten Lois en
Fabienne) behaalde een welverdiende 1e plaats en de meisjes jeugdteam( Vera,
Quincy, Floor en Sara) die ook aan deze wedstrijd voor het eerst aan mee deden
een welverdiende 3e plaats.

Allen van harte gefeliciteerd, we zijn trots op jullie!
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Succesvolle gebeurtenissen in beeld gebracht

Geen les i.v.m.
basisschool
vakantie:

Terugblik op de theatershow in Middelburg

(De vakantie kan
afwijken per groep).

Maar liefst vier dansen van GENIE waren geselecteerd door de
commissie dans van KNGU District Zuid-West Nederland om een
optreden te geven tijdens het speciale theaterdansgala op zaterdag 22
september jl.

Kerstvakantie

24 december-4 januari
2019

Voorjaarsvakantie

Meivakantie

19 april-3 mei 2019

Hemelvaart
30 mei 2019

Pinksteren
10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli -16 augustus
2019

Golden tickets voor de
4 dansgroepen van de theater demo in Middelburg

4-8 maart 2019

Golden tickets voor GENIE dansgroepen

Verdeeld over twee dans demodagen lieten 66 groepen van
verschillende verenigen hun beste dansen zien aan de jury. Uiteindelijk
werden 27 dansen uitgekozen om hun dans nogmaals te laten zien. De
jazzdansselectiegroepen 9-13 jaar o.l.v. Nancy, 16-19 jaar (Tandava)
o.l.v. Manon en Maxime én 20+ (Dansa en Natana) o.l.v. Kim ontvingen
een Golden Ticket om mee te doen aan de theatershow in Middelburg.

Wát een mooie prestatie!

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