
Notulen Algemene Leden Vergadering ALV Genie Sportvereniging 6 juli 2020 

Aanwezigen 
Evelien van Benten, Mandy van Ginneken, Petra Koevoets, Anne Hest, Irene van den Broek, Dymphie 
Jacobs, Judith Schut, Anne-Marie Timmermans, Nancy Vriends,  Ati, Clasien Wanrooy, Sylvie Snoek, 
Joey Hartsinck, Mariëlle Sebregts, Jeanine van Trijen. 
 

Afwezig met kennisgeving;  
Imre Cornelisse, Jeanette Christoffels en Carla Schetters 

Welkom om 20:16 uur  
 
1. Welkom 
Het bestuur heet alle aanwezigen welkom. Helaas kan de presentatie vanwege technische problemen 
niet worden getoond, excuses hiervoor. 

Een kort woordje over Corona. Vanwege de Corona maatregelen zijn er verschillende creatieve 
oplossingen gevonden om daar waar mogelijk les te blijven geven. Het bestuur dankt alle leiding voor 
hun inzet daar waar mogelijk om les te geven, zelfs bij leiding thuis werd er gedanst. Er zijn geen 
bezoeken geweest vanuit de Gemeente. Er zijn genoeg voorzorgsmaatregelen genomen, desinfectie 
etc. Om de turngroepen tegemoet te komen is aangeboden gratis aan te sluiten bij dans. Voor de 
turnselectie was er geen mogelijk les te geven.  

Wat de financiële gevolgen zijn m.b.t. zaalhuur is op dit moment nog niet duidelijk.  
Er wordt afgesproken voor september een algemeen bericht uit te sturen rondom Corona aan de 
leden/ouders/verzorgers. Leiding vraagt graag vooraf betrokken te worden in alle algemene 
communicatie. Het bestuur zal daar rekening mee houden.  
 

2. Vaststellen notulen ALV februari 2019  
Er zijn geen vragen, de concept notulen worden vastgesteld. 

Openstaande actiepunten: 
Er komt een nieuwe flyer om nieuwe leden te werven.  
Opleidingsplan wordt verder uitgewerkt, de EHBO-scholing zal opgepakt worden zodra de Corona 
omstandigheden dit toelaten.   
 

3. Samenstelling bestuur  
Het bestuur is in 2019 als volgt gewijzigd: 
Kim is per juli 2019 gestopt is als hoofd turnleiding. Joey is lid geworden per september 2019. 
Niemand van de aanwezige leden heeft bezwaar, waardoor zijn toetreding is bekrachtigd.  
Jeanine en Sylvie volgen Kim op als hoofdleiding turnen. Jeanine als bestuurslid en Sylvie ondersteunt 
haar daarbij. Mariëlle stopt als hoofd dansleiding maar blijft actief in het bestuur. Jolanda neemt 
afscheid als bestuurslid per juli 2020.  

Het bestuur komt gemiddeld 1x in de 6 weken samen, tijdens Corona is er vaker vergaderd.  

De leden opperen dat het goed zou zijn om een lid aan het bestuur toe te voegen. Deze opmerking 
wordt door het bestuur meegenomen.  
 

4. Jaarverslag 2019 
Dit jaar heeft de vereniging gelukkig nog subsidie ontvangen van de Gemeente.  



Helaas gaat het slecht met Gemeente Bergen op Zoom. De uitvoering in De Maagd heeft in 2019 
weer een positief saldo opgeleverd, zo ook de wedstrijd van oktober.  

Er zijn vanuit het positieve saldo van 2019 verschillende materialen aangeschaft. We willen blijven 
investeren in onze vereniging, ook in het opleiden van de assistenten.  
 

5. Kascontrole  
De kascontrole is gedaan door Anita Lamper, er zijn geen opvallende bevindingen. De 
penningmeester wordt gedechargeerd en de begroting voor 2020 vastgesteld.  
 

7. Terugblik 2019-2020 
Er is wederom een zeer succesvolle gave uitvoering in De Maagd neergezet, daar kunnen we met z’n 
allen heel trots op zijn.  

Naast turnmateriaal is er ook in promotiemateriaal geïnvesteerd.  

Dit jaar is de start gemaakt met het nijntje beweegdiploma. Hoe dit verder vervolg krijgt in deze 
Corona tijd is niet duidelijk.  

Jubilarissen  

De volgende leden worden voor hun zoveel jarig jubileum in het zonnetje gezet: 

Voor hun 40 jarig jubileum bedankt de vereniging Ati, Dymphie en Anne-Marie. 
Voor hun 25 jarig jubileum bedankt de vereniging Marloes, Evelien en Jeanine. 

Vrijwilligers die extra in het zonnetje gezet worden zijn Petra omdat zij stopt als turnleiding, Anne-
Marie, Judith voor hun…?.... als dansleiding. Daarnaast onze hulptroepen van de ondersteuning op 
het secretariaat en de ledenadministratie: Anne, Ute en Clasien.  

Dames heel veel dank voor jullie inzet.  

Rondvragen 

Vraag vanuit dansleiding, wat doen we met de sinterklaasviering? Dit wordt later dit jaar besloten.   

Vraag aan de penningmeester om tijdig aan te geven als leiding de grens van 1.700 euro aan 
bijverdienste dreigt te bereiken. 

Er zijn een aantal vragen over de Grote Clubactie. Volgend seizoen kan er meer digitaal.  

Dymphie en Ati vragen wie Ine gaat opvolgen op de donderdagavondles? Ze willen dat de groep blijft 
bestaan. De groep bestaat uit circa 15 dames. Het bestuur gaat naar een oplossing kijken.  

De uitvoeringscommissie gaat er vooralsnog vanuit dat volgend jaar, 3 juli 2021 de uitvoering in de 
Maagd door kan gaan, met gehalveerd publiek. De Maagd weet in september meer.  

Indien het mogelijk is in verband met Corona zouden enkele leden een soort spring en swing voor 
alle leden willen organiseren.   

Is er een vertrouwenspersoon? Ja sinds 2018 is Carla Schetters vertrouwenspersoon voor Genie.  

Gedragsregels voor de leden? Ja, deze zullen op Genienet worden geplaatst.   

ALV gesloten 21:40 uur.  


