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Notulen Algemene Leden Vergadering Genie Sportvereniging 2021-2022 

Datum:  09-05-2022 

Locatie:  Boulevard Bergen op Zoom, kleine vergaderruimte  

 

1. Opening 

Welkom om 20:05 uur. 

Het bestuur heet alle aanwezigen welkom. 

2. Vaststellen notulen ALV 5 juli 2021 

Notulen is voorafgaand aan de vergadering per e-mail verstuurd en geplaatst op onze website. 
Tijdens de ALV doorgelopen. Geen op of aanmerkingen, notulen is goedgekeurd door de aanwezigen.  

3. Jaarverslag  
Samenstelling bestuur dit seizoen 2021-2023.  

• Maxime Penningmeester 

• Jeanine  Turncoördinator 

• Kim  Danscoördinator 

Open vacature voor ondersteunende taken. Mocht je interesse hebben of iemand weten laat het ons 
weten. Je kunt altijd mailen naar bestuur@genie-bergenopzoom.nl.  

4. Jubilarissen  
Voorheen ontvingen alle jubilarissen een aparte uitnodiging om naar de ALV te komen. Tijdens de 
ALV ontvingen ze een bloemetje en gingen ze op de foto. Vanaf heden willen we de jubilarissen een 
bloemetje overhandigen in de eigen les en ook daar een foto maken. Vervolgens kunnen we dan de 
foto op onze social media plaatsen, zodat we ook weer wat reclame maken voor een groep.   

5. Financiële positie 
Financieel negatief afgesloten. Aangegeven dat we niet op de kosten van de Airtrack hadden 
gerekend. Aangezien in eerste instantie de gemeente de Airtrack zou gaan betalen. Nu zijn we samen 
met U.D.I. mede-eigenaar van de Airtrack.  
De vergunningen voor onze vrijwilligers is omhoog gegaan.  

Freerunopleiding door twee heren.  

We willen graag de vereniging vooruit helpen.  

6. Financieel verslag 

Zie presentatie. 

7. Verslag kascontrole 2021 
Kascommissie Sylvie heeft aangegeven dat ze akkoord is.  

8. Vaststellen begroting 2022-2023 
Zie presentatie. 
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9. Plannen bestuur 2021-2024 
Tijdens de ALV zijn de vier speerpunten besproken. De aanwezige hebben op memo’s hun ideeën en 
wensen opgeschreven.  

 

10. Rondvraag en sluiting 
Renate, graag allemaal vragen of er nog oud leden interesse hebben om naar het jubileum te komen.  
 
Bestuur, protocol versie mei 2022 nagelopen en samen met aanwezige definitieve versie opgesteld.  
Kleine aantekening, uitzoeken wat de nieuwste situatie/eis is voor de VOG aanvragen.  
 
Bestuur vraagt of iedereen akkoord is met de zaken die gezegd zijn, aanwezigen zijn akkoord.  
ALV gesloten om 21:00 uur.  


