Notulen Algemene Leden Vergadering Genie Sportvereniging 2020-2021
Datum:
Locatie:

05-07-2021
Blokstallen Bergen op Zoom, GENIE zaal

1. Opening
Welkom om 20:15 uur.
Het bestuur heet alle aanwezigen welkom.

2. Vaststellen notulen ALV 6 juli 2020
Geen op- of aanmerkingen. Aanwezigen keurden de notulen van ALV 6 juli 2020 goed.

3. Jaarverslag 2020
Samenstelling bestuur dit seizoen 2020-2021.
•
•
•
•

Maxime
Jeanine
Carla
Mariëlle

Penningmeester
Turncoördinator
Algemeen lid
Algemeen lid

Mariëlle en Carla stoppen in het bestuur.
Carla stopt als vertrouwenspersoon. Petra wordt volgend seizoen vertrouwenspersoon.
Wij hebben Mariëlle bedankt voor haar inzet als bestuurslid.
Kim Meininger geeft aan dat ze in het bestuur is gekomen. Aanwezigen keuren dat goed.
Volgend seizoen ziet het bestuur er als volgt uit;
•
•
•

Maxime
Jeanine
Kim

Penningmeester
Turncoördinator
Danscoördinator

4. Jubilarissen 2020
José, 40 jaar lid. Neemt bloemetje en felicitaties in ontvangst.
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5. Financieel verslag 2020
Financieel positief afgesloten.
Mede doordat we zaalhuur teruggekregen hebben van de gemeente Bergen op Zoom.
Bondscontributie hebben we constant moeten afdragen aan de KNGU.
Door Corona steun via subsidie van de gemeente, dit stopt.

Volgend seizoen
Contributie € 1,00 per maand, per lid omhoog na de zomervakantie. Contributieverhoging was voor
het laatst drie jaar geleden. We willen blijven investeren in de toekomst. Zaalhuur gaat elk jaar 2%
omhoog. Subsidie van de gemeente stopt en er zijn bezuinigingen vanuit de Gemeente.
Toestemming gekregen voor contributieverhoging van aanwezigen.
Leidingvergoeding gaat omhoog naar 5 euro per start nieuw seizoen. Voldoet aan de eis, maximaal
vrijwilligersvergoeding 2021 (€ 180,- per maand, € 1.800 per jaar). We willen meer hulp van de
leiding vragen.
We reserveren geld voor ons 90 jarig bestaan.
We willen geld investeren in o.a. opleidingen & leiding, PR voor het aantrekken van nieuwe leden.

6. Verslag kascontrole 2020
Kascommissie Anita heeft aangegeven dat ze akkoord is.

7. Vaststellen begroting 2021-2022
Ledenadministratie, Digimembers is gestopt. We gaan naar een nieuw ledenadministratie genaamd
AllUnited. We hopen alles weer te kunnen uitvoeren. Meer geld investeren in de leiding, opleiding,
pr.
We worden mede-eigenaar van de Airtrack samen met turnverenging U.D.I. Hiervoor hebben we de
helft van de Airtrack betaald. De Airtrack ligt in Sporthal De Boulevard.

8. Plannen bestuur 2021-2024
Korte pijlers in beeld, zie PowerPoint Presentatie
Samen GENIE, meer samen!
Elk lid is belangrijk!
Lesaanbod, versterken. Zoveel mogelijk leden binnenhalen.
Investeren in de toekomst. Nieuwe leiding intern opleiden. Er zijn door de bond diverse opleidingen
tijdelijk stopgezet, vanwege de coronamaatregelen. Leiding met licentie intern de leiding zonder
licentie intern opleiden.
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9. Rondvraag en sluiting
Nancy, inschrijfformulieren oude nog gebruiken? Er komt een online inschrijfformulier. Informatie
hierover volgt nog. Druk bezig met implementatie.
Nancy, samen GENIE bij de pijlers. Gezamenlijke vergaderingen zijn belangrijk voor de toekomst, vindt
Nancy. Hier is het bestuur het mee eens.
Nancy, weten we al iets over De Blokstallen. De gemeente Bergen op Zoom weet het nog niet.
José, wanneer is de uitvoering; 2-7-2022, afhankelijk van wat er mag in verband met de Coronamaatregelen.
José, wanneer 90 jarig bestaan? 23-1-2022
Wie zitten er in de commissie; Anne, Lisanne, Shelly, Renate, Imre, Karen. Woensdag 7-7-2021 is de
eerste vergadering.
Petra, hoeveel leden hebben we nu? Circa 320 leden.
Bestuur vraagt of iedereen akkoord is met de zaken die gezegd zijn. Aanwezigen stemmen toe.
ALV gesloten 20:46 uur.
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