Jaarverslag 2017
Inleiding
Aan het einde van dit verslagjaar telde MGS 123 leden, waarvan 12 ereleden en 21 vrijwilligers. Het
oudste lid was 98 jaar, het jongste 11 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de leden stijgt nog steeds; het lukt onvoldoende om meer jonge(re) leden
aan te trekken. Dat zal de komende tijd een aandachtspunt blijven.
Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom, met name als begeleiders bij het zwemmen. Aan het einde van het
verslagjaar zijn hiertoe oproepen geplaatst in twee huis- aan-huis-bladen in Maastricht-oost en op de
vrijwilligerspagina van www.maastrichtdoet.nl
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2017 onveranderd gebleven.
In 2017 vonden de reguliere bestuursvergaderingen plaats op 6 februari, 10 april, 12 juni, 13 september
en 6 november.
Op 13 maart 2017 vond een extra bestuursvergadering plaats tezamen met het nieuwe bestuur van de
Stichting Gehandicaptensport Maastricht (SGM). In februari 2017 hebben Huub Stevens (voorzitter SGM)
en Agnes Stevens (secretaris SGM) zich teruggetrokken uit dit bestuur. Zij werden opgevolgd door Marij
van Bogaert (voorzitter) en Ghislaine Loontjens-De Graaf (secretaris). Henny Loontjens is
penningmeester gebleven van de Stichting.
Tijdens de gezamenlijke vergadering op 13 maart zijn door beide besturen constructieve afspraken
gemaakt over de samenwerking tussen MGS en SGM.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 19 april 2017 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Er waren 25 leden
aanwezig; 19 leden hadden zich afgemeld; 78 leden waren zonder kennisgeving afwezig.
Elly Ummels-Brands en Rob Smeets zijn - conform het rooster van aftreden – afgetreden als bestuurslid.
Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld en zijn door de ALV direct herbenoemd.
Het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 werden vastgesteld. Na het mondelinge verslag van de
kascommissie werd aan de penningmeester décharge verleend. Ook werd de begroting 2017
goedgekeurd.
Verder zijn in de ALV onder meer de nieuwe samenstelling van het bestuur van de Stichting
Gehandicaptensport Maastricht besproken en de samenwerkingsafspraken met het bestuur van MGS.
Giel Ummels werd benoemd tot erelid van MGS.

Pagina 1 van 4

Vrijwilligers
Op 15 november 2017 heeft de jaarlijkse vergadering met de vrijwilligers plaatsgevonden.
Er waren 11 vrijwilligers aanwezig; 8 vrijwilligers hadden zich afgemeld; 2 waren zonder kennisgeving
afwezig. Onder meer kwamen aan de orde: verbeterpunten voor de organisatie; de noodzaak om nieuwe
vrijwilligers te werven, met name voor de begeleiding van de zwemmers; het collecteren in 2018 met
carnaval, rond Koningsdag en bij de Heiligdomsvaart.
De vrijwilligers stemden in met het voorstel om het bestuur van de SGM te vragen om enkele malen per
jaar de materiaalkosten voor haar rekening te nemen voor het maken van bijzondere poppen (bv. met
kerst) tijdens de recreatieavond.
EHBO
Een aantal vrijwilligers van MGS heeft een EHBO- en/of BHV 1-diploma en kan ook reanimeren. We
streven ernaar, dat bij alle MGS-activiteiten tenminste één EHBO’er aanwezig is.
In 2017 hebben deze vrijwilligers hun diploma’s en certificaten weer vernieuwd.
Ook hebben we besloten om alle MGS-leden een EHBO-formulier te laten invullen, zodat de betreffende
vrijwilligers rekening kunnen houden met afwijkend gedrag en met eventueel toedienen van medicijnen,
als er iets met iemand aan de hand is.
Sportactiviteiten
Badminton
In 2017 trainden de badmintonners elke vrijdagavond in Sporthal De Heeg. Vanuit het bestuur was
sportcommissaris Rob Smeets verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. We hebben alleen nog
rolstoel- en staand badminton; “zitters” heeft MGS niet meer. In het verslagjaar kwamen er enkele
nieuwe spelers bij.
In januari 2017 zijn onze spelers Jaimy Post en Cynthia Christiaans gehuldigd door de gemeente
Maastricht voor het winnen van de gouden medailles tijdens het OLAK toernooi in Beek in oktober 2016.
In de loop van het jaar hebben de badmintonners deelgenomen aan diverse toernooien in binnen- en
buitenland.
Op 30 september 2017 heeft MGS voor de 7de maal een eigen badmintontoernooi georganiseerd in
Gronsveld, met spelers uit binnen- en buitenland. Het was een gezellig toernooi en we kregen
complimenten voor de organisatie.
Zwemmen
In 2017 werd elke dinsdagavond gezwommen in het zorgbad van zwembad De Geusselt. Vanuit het
bestuur was sportcommissaris Anja Meijers verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. In het
verslagjaar moesten we afscheid nemen van enkele zwemmers, die fysiek helaas niet meer in staat
waren om mee te doen. Ook zijn enkele leden overleden. Gelukkig kwamen er ook verschillende nieuwe
zwemmers bij.
Op 1 augustus werd het Midzomerzwemmen georganiseerd: een gezellige, drukke avond.
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Bedrijfshulpverlening (BHV) : Deze vrijwilligers zijn in staat en bevoegd om in noodgevallen een pand te ontruimen
en te fungeren als aanspreekpunt voor de hulpdiensten.
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Ook in 2017 hebben weer enkele stagiairs van het United World College geassisteerd bij het zwemmen.
Ook heeft een middelbare scholier zijn maatschappelijke stage bij ons uitgevoerd.
Zit-tafelvoetbal
In het begin van het jaar is onze voetbaltafel geplaatst bij het ACM. Deze tafel is gefinancierd door een
crowdfunding actie van Mat Koussen, die via zit-tafelvoetbal ouderen en jongeren – al dan niet met een
beperking - met elkaar wil “verbinden”. De voetbaltafel is laag en breed; er wordt zittend gespeeld,
zodat zowel ouderen als rolstoelers kunnen deelnemen.
Overdag wordt onze tafel ook door SGL gebruikt.
Op 8 april 2017 heeft een team van MGS deelgenomen aan een internationaal zit-tafel-voetbaltoernooi
in de Rodahal in Kerkrade. Ook wordt soms samen gespeeld met bewoners van zorgcentrum
Scharwyerveld. Het bestuur van MGS is voornemens om in het voorjaar van 2018 een eigen competitie
te gaan organiseren.
Jeu de boules
In juli en augustus vond het jaarlijkse jeu de boules toernooi plaats. Er werd alle woensdagavonden
gespeeld, mits het weer het toeliet. Op 6 september tijdens de muziek- en dansavond werd de
wisselbeker uitgereikt aan de winnaar van het toernooi, Jef Eerens.
Recreatie
In 2017 organiseerden we elke woensdag weer een recreatieavond in het ACM, met diverse activiteiten:
kaarten, handwerken, boetseren, bordspellen, schilderen, bloemschikken en natuurlijk enkele malen per
jaar een grote kien-avond met leuke prijzen.
Daar kwam in 2017 ook het spelen van zit-tafelvoetbal bij.
Evenementen
Op 22 februari 2017 vond ons carnavalsfeest plaats bij De Gouden Ster, het supporterscafé van MVV bij
het Geusseltstadion. Prins Henk en prinses Karin gingen ons daarin voor. Een week later hadden we in De
Gouden Ster ook het hieringbiete.
Op 6 september vond de muziek-/dansavond plaats, waarbij ook de prijzen van het jeu de boulestoernooi werden uitgereikt. Het was een gezellige, drukke avond.
Op 29 november hadden we onze vrijwilligersavond, met Sinterklaas en surprise-kienen. Ook altijd een
topper voor wat betreft de opkomst en het enthousiasme.
Op 20 december organiseerden we een sfeervolle kerstavond. Jo en Marjo van Es uit Ulestraten lazen
verhaaltjes en gedichten voor, die uit hun eigen leven waren gegrepen en veel herkenning opriepen bij
de aanwezigen.
Collectes en donaties
Ook in 2017 mocht MGS weer collecteren bij het uitroepen van Prins Carnaval en bij de grote
carnavalsoptocht in februari. Ook werd gecollecteerd in de laatste week van april.
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Omdat de gemeentelijke subsidies teruglopen en de huur van de sportaccommodaties stijgt, hebben we
de opbrengst van de collectes hard nodig voor het organiseren van onze activiteiten.
Zolang dat mogelijk is, willen de contributie voor de leden niet verhogen. Velen van hen moeten immers
rondkomen van een minimaal bedrag.
Interne en externe communicatie en contacten
Ook in 2017 heeft het bestuur van MGS contact onderhouden met diverse gemeentelijke, regionale en
landelijke sport- en zorgorganisaties, waaronder Maastricht Sport, het Huis voor de Sport, de
Badmintonbond, het Huis voor de Zorg en Trajekt. Bestuursleden hebben deelgenomen aan
vergaderingen waarin onder meer de ontwikkelingen op de diverse terreinen werd besproken en
plannen werden gemaakt voor de toekomst.
In september hebben we nieuwe folders laten maken, omdat veel mensen ons toch “vinden” via
papieren informatie en niet via de website.
Maastricht, maart 2018
Bestuur MGS
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