Sportvereniging GENIE
Turnen en Dans
www.genie-bergenopzoom.nl
secretariaat: Past. Kuijpersstraat 19
4625 BP Bergen op Zoom

IBAN: NL 56 RABO 03 16 95 96 42

Notulen algemene ledenvergadering S.V. GENIE
18 september 2017, 20.00 uur
Locatie: Blokstallen 3
Notuliste: Mariëlle Sebregts
Aanwezig:
Jolanda van Domburg, Jessie Claerhoudt, Ine Luijkx, Manon Branderhorst, Maxime Hoendervangers,
Shelly de Klerk, Renate Blokland, Marjon Blokland, Judith Schut, Anita lamper, Clasien Wanrooij,
Femke Wanrooij, Sylvie Snoek, Petra Koevoets, Liesbeth Schetters, Irene vd Broek, Mariëlle
Sebregts
Afwezig met kennisgeving:
Nancy Vriens, Linde Hanny, Carla Schetters, Ineke Lobbezoo, Kim Meininger, Silvia Luijkx, Mandy
van Ginneken, Meike vd Heuvel, Jeanine van Trijen, Anne-Marie Timmermans
Jubilarissen:
Nancy Vriens (30 jaar)
Irene vd Broek (40 jaar)
Om 20.15 uur opent Jolanda de vergadering door iedereen welkom te heten.
1.Vaststellen notulen ALV 15-02-2016. Verslag is akkoord.
2. Jaarverslag bestuur, opgesteld door Jolanda van Domburg en gericht aan leiding en leden.
(zie bijlage)
3. Financieel Verslag via de PowerPoint, toegelicht door Jessie. (zie bijlage)
In 2016 is een kleine winst behaald van € 96,00. De halfjaarcijfers van 2017 zien er goed uit en de
verwachting is dat we 2017 gaan afsluiten met een leuke winst. De uitvoering heeft hier een positieve
invloed op.
4. Verslag kascontrolecommissie:
Petra en Jack Koevoets hebben de kascontrole gedaan en de controle 2016 is akkoord bevonden.
Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun verslag en feedback.
De kascontrole voor 2017 wil Anita op zich nemen.
5. De begroting 2017 wordt in de vergadering vastgesteld.
6. Samenstelling bestuur:
*voorzitter
vacant
*secretaris
vacant
*penningmeester
Jessie Claerhoudt
*hoofdleiding Turnen Kim Meininger
*hoofdleiding Dans Mariëlle Sebregts
*PR/Website
Jolanda van Domburg
*G-Sport
Ine Luijkx
*algemeen lid
Carla Schetters
*algemeen lid
Ineke Lobbezoo
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7. Plannen voor de toekomst:
*een opleidingsplan maken, om goede doorstroom van assistenten naar leiding te borgen.
*een beleidsplan maken, meer contact met de diverse commissie en jeugd bij betrekken.
*ALV in februari 2019, daarna weer jaarlijks in februari
*onderzoeken of samenwerken met UdI mogelijk is (volgende turnvergadering)
*Maxime en Manon op cursus. Renate geeft aan dit ook te willen.
*nieuwe flyers/visitekaartjes maken
*meer promotiewerk dmv demo’s (leiding) en facebook (PR-cie); andere ideeën om in de picture te
komen: flashmob in de Zeeland, Foodstoot, ijsbaan via Fitfabriek, St Nicolaas pietengym, kerstmarkt
bij midgetgolfbaan (Meilust), krabbefoor, feestdag Vrederust.
*Mariëlle “scouten” voor assistentes
*matrix maken voor bestuur en leiding vwb vervanging
*sponsorpakketten opstellen (sponsor-cie)
*nieuwe taakverdeling ledenadministratie: Marjon verzorgt Dans en Clasien verzorgt Turnen, en
blijven elkaars back-up.

8. Huldigen jubilarissen:
Irene vd Broek, 40 jaar GENIE.
Zij ontvangt bloemen en een kadobon.
Nancy Vriens, 30 jaar GENIE.
Ine en Jolanda zullen Nancy een bloemetje en een kadobon overhandigen bij haar thuis.

9. Rondvraag:
Renate:
wanneer gaat de garage-inhoud naar het FB?
Nog niet bekend. Uitgesteld tot nader order ivm TE veel werk
Clasien:
schminkt altijd de zwarte pieten. Wil dat blijven doen maar hoe gaat het
nu na het vertrek van Marian? AC vergadert 25/9 en koppelt het terug.
Sylvie:
heeft thuis nog het kistje met geld van de sponsortafel en Kim heeft ook nog
geld. Dit graag zsm inleveren bij Jessie.
Marjon:
voorstel om het inschrijfgeld te verhogen met € 2,50. Dit gaat het bestuur
meenemen in de bestuursvergadering.
De aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun komst en de vergadering wordt om 21.30 uur
gesloten.
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