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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!

16 november
2019
Turnwedstrijd
ABC

30 november
2019
Pietenschool in
de Kannebuis

18 januari
2020
Demo dansen in
Middelburg

16 maart
2020
Algemene Leden
Vergadering ALV
Voorjaar 2020
Voorrondes NK
Jazzdans

Bestuursberichten
We zijn dit seizoen heel goed van start gegaan met het verwelkomen van
drie nieuwe bestuursleden. Een geheel nieuw lid Joey Hartsinck die zichzelf
hieronder aan jullie voorstelt. Daarnaast nemen Jeanine van Trijen en Sylvie
Snoek, leiding van onze turnafdeling de bestuursfunctie Hoofdleiding Turnen
van Kim Meininger over. We bedanken Kim voor haar enthousiaste inzet de
afgelopen jaren en wensen Jeanine, Sylvie en Joey veel succes!
Mijn naam is Joey Hartsinck en ik ben 35 jaar.
Ik ben getrouwd met Evelien en samen
hebben we drie kinderen: Pip, Ted en Fos.
Vanaf dit seizoen ben ik nieuw bestuurslid bij
GENIE. Mijn vrouw danst al jaren bij GENIE en
geeft les aan de ouder- en kindgroep.
Daarnaast danst Pip bij de kleuters en Ted
gymt mee bij de peuters.
Zodoende leek het mij leuk om ook betrokken
te zijn bij GENIE. Inmiddels heb ik een aantal
lesbezoeken afgelegd en ben ik erg
enthousiast over het aanbod van GENIE.
Binnen het bestuur zal ik mij bezighouden met
de financiën, sponsoring en algemene
dagelijkse zaken.
Wellicht tot ziens!

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

Genoegen En Nut In Een

| Volg ons

WIST JE DAT:
 Dit jaar de Rabobankclubkasactie meer heeft opgeleverd dan
vorig jaar! Iedereen bedankt voor het stemmen 
 De Gemeente de aanschaf van de airtrack op zich neemt!
 Op zaterdag 30 november er een Pietenschool is in de
Kannebuis van 10.00-12.00 uur voor onze leden t/m 9 jaar!
 Onze grootste sponsor van de GCA Bouwcenter Logus is:

 Marith, Imre en Joey zich hebben aangesloten bij de PR
commissie!
 Genie al bijna 500 volgers heeft op Facebook, er binnenkort dus
een leuke winactie op onze sociale media komt!
 Tijdens de ALV de nieuwe bestuursleden officieel benoemd
worden!
 Genie officieel het keurmerk nijntje Beweegdiploma heeft
ontvangen!

 Het nog mogelijk is om je toestemming voor het wel of niet
plaatsen van je foto’s op social Media te registreren. Via:
https://www.genie-bergenopzoom.nl/fotogebruik/

 Mandy wederom tot clubheld van Genie is genomineerd!
Stem via: https://www.clubheldvanhetjaar.nl/#did7615
 De dansaudities van 20 augustus jl. een groot succes waren! We
hebben nieuwe leden in diverse selectie en recreatieve groepen
mogen begroeten. De audities zijn door de selectieleiding
afgenomen.

 Er onlangs een gezamenlijke vergadering is geweest met leiding
en bestuur. Er volop is gebraindstormd en er leuke ideeën zijn
uitgekomen waar we mee verder gaan. Zo blijven we continu
vernieuwen en verbeteren!

Genoegen En Nut In Een

2

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

Kerstvakantie
23 december
t/m 3 januari
2020

Succesvolle turn-gebeurtenissen in beeld gebracht
Op zaterdag 26 oktober hebben de meisjes (jeugd en junior) van de selectie van Genie meegedaan aan
het individueel springen.
Voor sommige meisjes de eerste keer een wedstrijd individueel springen, anderen hadden al vaker
meegedaan. Er werd geturnd in de C en B lijn, en er werden mooie sprongen series getoond. Dit werd
beloond met mooie punten en voor sommigen zelfs een medaille.
Vera werd 5e op de tumblingbaan C niveau. Fiene van Gils pakte een mooie 3e prijs op de Pegasus, Sara
werd hier 4e en Iris werd beloond met een medaille voor een knappe 6e plek! Op de minitrampoline
pakte Quincy een mooie 3e plek en Fiene van Gils de 5e plaats. Een niveau hoger, de B lijn won Floor de
eerste prijs op de airtrack!
's Middags was het de beurt aan onze senior Meike, zij won de eerste prijs op de minitrampoline met
Pegasus! Ook de meisjes jeugd en dames senioren B niveau hebben 's middags een goede wedstrijd
geturnd in de micro wedstrijd.

Voorjaars
vakantie
24 – 28
februari 2020

Alle meisjes hebben het super
gedaan! En we zijn als
vereniging trots!

Meivakantie
20 april t/m
1 mei 2020

Op de foto van links naar rechts,
boven naar onder;
Fiene, Fiene, Iris, Quincy, Vera,
Sara, Meike, Xue-Lan, Chloë,
Nikhita, Floor

Zomervakantie
13 juli t/m 21
augustus 2020

***************************************************************************************************************
Groepsspringwedstrijd
niveau D E te Bergen op
Zoom op 5 oktober 2019
Als organiserende
vereniging kijken wij
terug op een geslaagde
wedstrijd! We bedanken
iedereen die op deze
dag geholpen heeft om
het tot een succes te
maken.
Zelf deden wij met drie
groepen mee. Onze
trainsters zijn apetrots
op de meiden. In totaal
wonnen we drie bekers
EN de wisselbeker 🏆
Gefeliciteerd meiden!
Super goed gedaan!
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