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Notulen algemene ledenvergadering S.V. GENIE 
18 februari 2019, 20.00 uur 
Locatie: Blokstallen 3 
Notulist: Jolanda van Domburg 
 
Aanwezig: 
Jeanette Christoffels, Ine Luijkx, Renate Blokland, Els Barends, Marloes Booi, Eveline Hartsinck, 
Judith Schut, Anita Lamper, Femke Wanrooij, Jeanine van Trijen, Sylvie Snoek, Meike vd Heuvel, 
Petra Koevoets, Mandy van Ginneken, Hannie Franken, Yvonne Kunst, Jopie Dons, Nancy Vriens, 
Irene vd Broek, Dhr. Vos, Kim Meininger, Mariëlle Sebregts, Jolanda van Domburg 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Carla Schetters 
 
Jubilarissen: 
Hannie Franken (40 jaar lid) 
Jopie Dons (40 jaar lid) 
Yvonne Kunst (40 jaar lid) 
Carla Schetters (40 jaar lid) 
Jolanda van Domburg (25 jaar lid) 
 
Marielle Sebregts (25 jaar leiding – speldje KNGU) 
Mandy van Ginneken (40 jaar lid en 25 jaar leiding speldje KNGU) 
Nancy Vriens (25 jaar leiding – speldje KNGU) 
Ine Luijkx (25 jaar bestuurslid – speldje KNGU) 
 
Om 20.00 uur opent Jolanda de vergadering door iedereen welkom te heten en de agenda van de 
ALV toe te lichten.  
 
1. Jaarverslag 2018, opgesteld door Jolanda van Domburg wordt voorgelezen. (zie bijlage) 
 
2.Vaststellen notulen ALV 18 september 2017. Er zijn geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt 
vastgesteld.  
 
3. Hulde aan de jubilarissen.  
Er is door Marielle een inhaalslag gemaakt op het overzicht van alle lidmaatschappen van de leden, 
daarom deze keer 9 jubilarissen. Alle jubilarissen ontvangen een bloemetje voor hun jarenlange 
lidmaatschap bij de vereniging. Marielle, Mandy en Nancy zijn 25 jaar leiding bij Genie, zij ontvangen 
daar een speldje van de KNGU voor. Ine ontvangt voor haar 25-jarig jubileum als bestuurslid 
eveneens een speldje van de KNGU. Daarnaast is zij al jaren leiding, hoofleiding en lid bij de 
vereniging waarvoor de vereniging haar zeer erkentelijk is en haar benoemd tot erelid.  
 
4. Financieel Verslag wordt door de penningmeester Jeanette toegelicht.  
Het boekjaar 2018 sluiten we af met een zeer positief resultaat, daar mogen we allen trots op zijn. De 
sturing op efficiënte zaalplanning en het afmelden van geannuleerde lessen blijft vruchten afwerpen. 
Daarnaast heeft het monitoren op groepsgrootte ook een positief effect. En wat zeker bijdraagt is de 
gemiddelde stijging van het aantal leden naar 430 in 2018. 
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5. Verslag kascontrolecommissie:  
Anita en Marcel Lamper hebben de kascontrole 2018 gedaan en deze is akkoord bevonden. Het 
bestuur bedankt de kascommissie voor hun controle en daarmee wordt de penningmeester 
gedechargeerd. De kascontrole voor 2019 willen Anita en Petra op zich nemen.  
 
6. De begroting 2019 wordt in de vergadering vastgesteld.  
 
7. Plannen voor de toekomst: 
*sponsorreglement opmaken, Mandy wil haar ontvangen sponsorgeld besteden aan nieuwe T-shirts 
voor de selectie. Geen probleem zolang het logo van Genie erop komt te staan zoals op de laatste 
nieuwe T-shirts.   
*een opleidingsplan maken, 
*EHBO-cursus plannen, 
*nieuwe flyers/banner maken, 
*matrix maken voor bestuur en leiding v.w.b. vervanging 
 
8. Rondvraag: 
Dhr. de Vos: idee om deelnemers aan wedstrijden allemaal een medaille te geven?  
  Wordt positief ontvangen en direct actie op gezet.  
Petra:  Hoe staan de zaken ervoor m.b.t. een nieuwe airtrack. Wordt meegenomen naar het 
                        overleg met TDS.  
 
De aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun komst en de vergadering wordt om 21.15 uur 
gesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 


