GENIEuws
JUNI 2019

JAARGANG 7 |SPORTSEIZOEN 2018-2019| NUMMER 3

Agenda voor
het nieuwe
sportseizoen

Deze nieuwsbrief is mede
mogelijk gemaakt door :

Louwman
Bergen op Zoom
uw adres voor Toyota
en Mitsubishi!

20 augustus
2019
Dansaudities in
de Blokstallen

5 oktober
2019
Springwedstrijd
niveau DE te
Bergen op Zoom

Mooie plaatsen voor Genie bij de
Nederlandse Kampioenschappen!
Op zaterdag 8 juni hebben
deze kanjers de derde
plaats bemachtigd bij het
groepsspringen niveau C
tijdens het NK in de
Boulevard te Bergen op
Zoom, allemaal
gefeliciteerd!

Tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen op
zaterdag 22 juni in Ahoy
werd Tandava tweede met
16.00 punten in de C
categorie 16 tot en met 19
jaar.
Van harte gefeliciteerd!

Genoegen En Nut In Een

WIST JE DAT:
 In deze uitgave diverse logo’s van sponsoren van onze
uitvoering te vinden zijn!







Er nieuwe turnpakjes zijn voor de recreanten!
Marith geslaagd is voor niveau 1 turnen, gefeliciteerd!
Charlotte en Jasmijn niveau 1 voor dans hebben gehaald, super!
Imre op de helft is van de turnopleiding niveau 3.
Anne de administratieve ondersteuning van het secretariaat
heeft overgenomen, zij is te bereiken via secretariaat@geniebergenopzoom.nl

 We een nieuwe beachflag hebben.
 Er met de sponsoractie tijdens de uitvoering weer een mooi
bedrag van ruim 500 euro is opgehaald, met dank aan alle
bezoekers!






De dvd’s van de uitvoering al zijn geleverd.
Ine lid is in de orde van Oranje Nassau!
Genie met de facebookactie een spandoek heeft gewonnen!
In september de Rabobankclubkas actie weer gaat starten. Meer
informatie en lid worden, kijk op deze link:

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant/rabo-clubsupport-2019-isgestart/
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Bestuursberichten
* Auditie

De geplande dansvaardigheidsproeven van 25 juni zijn vanwege de
warmte niet doorgegaan. De selectiecommissie heeft een nieuwe opzet
bedacht. We gaan audities organiseren op dinsdag 20 augustus.

* Tevredenheidsenquête

Eind februari is er door onze stagiaire i.h.k.v. haar opleiding een enquête
uitgezet onder leden en leiding. De respons hierop was vanuit de leiding
net iets meer dan de helft en van de leden erg laag. Als bestuur kunnen
we hier wel een beeld over vormen.
De leden waren 100% tevreden over de leiding, het contact, het lesrooster
en de contributie. De tevredenheid over de les gaf een 7.6 als score. Ruim
voldoende en we nemen dit mee als aandachtspunt.
De vragen voor de leiding waren anders opgebouwd en daar werd een 8.5
als tevredenheidsscore gegeven. Als positief wordt ervaren:
Dat Genie een laagdrempelige vereniging is waar plaats is voor iedereen.
De onderlinge samenwerking, tussen leiding, tussen leiding en bestuur.
De diversiteit in lesaanbod.
Aandachtspunten waar wij als bestuur iets mee kunnen zijn:
De communicatie loopt niet altijd even goed, onduidelijkheid bij wie je
moet zijn.
Meer openstaan voor samenwerking met andere verenigingen.
Meer budget voor materialen.
Als afsluitende vraag: ‘Beschrijf Genie in drie woorden?’ is deze reactie
zeer kenmerkend voor de vereniging:

Plezier, bewegen en samen zijn!
* Sponsoren gezocht

Na goed overleg met de andere turnverenigingen en de Gemeente Bergen
op Zoom ziet het er naar uit dat de gemeente een airtrack voor turnen
gaat aanschaffen/overnemen. Wordt vervolgd!

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

Genoegen En Nut In Een

3

Geen les
i.v.m.
basisschool
vakantie:
(De vakantie
kan afwijken
per groep).

Succesvolle gebeurtenissen in beeld gebracht
Foto’s van de groepen die wat leuks hebben gedaan met de opbrengst van de GCA.

Zomervakantie
8 juli - 16
augustus 2019
Herfstvakantie
14 t/m 18
oktober 2019
Kerstvakantie
23 december
t/m 3 januari
2020

Genoegen En Nut In Een

4

Uitvoering GENIEten van Musicals 2019.

Meer foto’s te vinden op onze website en Facebookpagina.

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