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Agenda voor
het nieuwe
sportseizoen

Deze nieuwsbrief is mede
mogelijk gemaakt door :

Louwman
Bergen op Zoom
uw adres voor Toyota
en Mitsubishi!

31 maart
2019
Voorronde NK
Jazzdans te
Nieuwegein

30 en 31
maart 2019
Open 2019
nieuwe seizoen
Facilitair Bedrijf

6 april 2019
Springwedstrijd
DE Oud Gastel

7 april 2019
Theaterwedstrijd
Vlaardingen

14 april
2019

Houdt u ook zo van musicals?
Kom dan op zaterdag 25 mei a.s. naar een van de drie voorstellingen van
Genie in de Maagd te Bergen op Zoom. Alle groepen zijn druk bezig met de
voorbereidingen om er, net zoals twee jaar geleden, een prachtige uitvoering
van te maken. De kaartverkoop start op 1 april, kijk op facebook, de website of
rechtstreeks bij www.demaagd.nl en kies voor € 7,50 per persoon exclusief
servicekosten een mooie plaats uit (vanaf 1 april beschikbaar).

Voorronde NK
Jazzdans te
Waalwijk

10 mei 2019
Gen. repetitie
turnen in de
Kannenbuis

24 mei 2019
Generale repetie
dans in de
Blokstallen

25 mei 2019
Uitvoering in
De Maagd

Namens de uitvoeringscommissie en het bestuur graag tot 25 mei!

8 juni 2019
NK
groepsspringen
Bergen op Zoom

Genoegen En Nut In Een

WIST JE DAT:
 Jeanine, Marloes, Imre, Kim en Evelien gaan starten met de
opleiding voor het Nijntje beweegdiploma, helaas is het
alleen nog niet bekend wanneer!
 Er weer veel aanmeldingen (70 stuks) van Sjors Sportief zijn
voor dans, kleuterturnen en freerunning!
 De springgroep is gepromoveerd naar de A-lijn, nu dienen ze op
het onderdeel Airtrack te gaan turnen.
 Mandy clubheld van het jaar 2018 in de Gemeente Bergen op
Zoom was.
 Het bestuur en leiding graag nieuwe dansshirts voor de leden
willen gaan uitzoeken.
 Shelly de mol was!
 We bezig zijn met het ontwerpen van nieuwe flyers.
 We bij de volgende sponsoractie graag willen sparen voor een
airtrack, beachflag, een banner en/of een gepersonaliseerd
tafelkleed.
 Els en Ute onze nieuwe vrijwilligers zijn!
 Er kleuters zijn die denken dat de juffen in de sporthal wonen.
 Zaterdag 8 juni het NK groepsspringen in Bergen op Zoom is.
En dat hier enkele meiden van ons aan mee gaan doen!
 Er een spelletjesavond georganiseerd was met als goede doel
Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte).

 Het Facilitair Bedrijf weer hun seizoen opent in het weekend van
30 & 31 maart 2019 met OPEN 2019.
 Er nieuwe recreatie turnpakjes zullen komen, aangezien de
huidige stof op is.
 Turnselectie voortaan ook op zondagochtend traint. Wat een
toppers!
 Imre door gaat naar niveau 3 turnleiders.
 Er een tevredenheidsenquete is uitgezet onder de leden.
Invullen kan nog tot eind maart via deze link:
https://nl.surveymonkey.com/r/VGSYKWQ
Voor meer info kunt u een kijkje nemen op de site
www.genie-bergenopzoom.nl of mag u mailen naar
dansen@genie-bergenopzoom.nl
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Bestuursberichten
*Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 februari jl. zijn er een aantal
leden in het zonnetje gezet. Hier heeft zelfs een leuk bericht van in de
Bode gestaan. De vergadering en het jaar 2018 zijn heel positief
afgesloten met bijzonder goede resultaten.

*Vacature

We zijn op zoek naar twee vrijwilligers voor de volgende bestuursfuncties:
Secretaris

Hoofdleiding turnen

Agenda en verslag maken
bestuursvergaderingen
Archief beheren o.a.
protocol/VOG/
opleidingsovereenkomsten

Turnvergaderingen
voorzitten, notulen maken
Projecten opzetten,
verbindingen leggen met
andere organisaties

Beheer mail secretariaat

Beheer mail hoofdleiding
turnen
Turnleiding en turnleiding
in opleiding begeleiden

Jaarverslag, ALV verslag
en presentatie verzorgen

De werkzaamheden voor beide functies zijn qua tijdsinvestering ongeveer
gelijk, denk aan 1 – 2 uur per week.
Ben je geïnteresseerd en heb je enige ervaring of wil je onder begeleiding
ervaring opdoen? Mail dan voor 20 april naar info@genie-bergenopzoom.nl

*Vertrouwenscontactpersoon

Genie heeft per 1 januari 2019 een vertrouwenscontactpersoon benoemd,
Carla Schetters. Zij kan je adviseren, doorverwijzen en ondersteuning
bieden bij integriteitsschendingen, te bereiken via mail:
vertrouwenspersoon@genie-bergenopzoom.nl
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Bedankt vaders

Dankzij twee vaders van turnmeisjes zijn wij als vereniging in het bezit van twee
airtrack- rollen. Wat een toffe actie van de vaders!

Bedankt Jumbo

Dankzij de actie ‘Sparen voor je sportvereniging’ van de Jumbo, hebben wij de
flikflakker en de speaker kunnen kopen.

Sponsoren gezocht
Ja helaas kunnen we nog niet alle doelen bereiken. Wij als vereniging zijn
aangesloten bij de bond (KNGU). De bond bepaalt welke toestellen er gesprongen
worden tijdens wedstrijden. Nu is er besloten er tijdens wedstrijden niet meer
gesprongen wordt op tumblingbaan, maar op een airtrack. Helaas zijn we
momenteel niet in het bezit van een airtrack. Er dienen we nog geld voor bij
elkaar te krijgen. Wilt u of als bedrijf sponseren dan horen wij dat graag. Tijdens
de uitvoering gaat een gedeelte van de opbrengst naar de spaarpot van de
airtrack. Daarnaast organiseert de turnafdeling zelf nog acties.
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Geen les
i.v.m.
basisschool
vakantie:

Succesvolle gebeurtenissen in beeld gebracht

(De vakantie
kan afwijken
per groep).
Meivakantie
19 april-3 mei
2019
Hemelvaart
30 mei 2019

Om trots op te zijn! Niveau 2 Femke Kusters is geslaagd voor de opleiding niveau
1. Imre is geslaagd voor de opleiding Gymnastiek Assistent Leider, zij gaat door
naar de vervolgopleiding.

Pinksteren
10 juni 2019
Zomervakantie
8 juli -16
augustus 2019
Herfstvakantie
14 t/m 18
oktober 2019

Onze jongens deden voor het eerst mee
aan de toestellenwedstrijd voor jongens!

Het jeugdteam behaalde maar liefst vier
bekers tijdens de springwedstrijden op
niveau C.

Wat zijn wij trots op onze leden Danisha en Fleur. zij hebben de meeste loten opgehaald
tijdens de Grote Clubactie. Er is in totaal een bedrag van € 2.982,50 opgehaald door onze
leden.

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