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Jaarverslag 2018  

 

Inleiding 

Aan het einde van dit verslagjaar telde MGS 119 leden, waarvan 12 ereleden en 24 vrijwilligers. Het 

oudste lid was 99 jaar, het jongste 12 jaar. 

De gemiddelde leeftijd van de leden stijgt nog steeds; het lukt onvoldoende om meer jonge(re) leden 

aan te trekken. Dat zal een aandachtspunt blijven.  

 

Bestuur 

De Algemene Ledenvergadering heeft in april 2018 ingestemd met het terugtreden van Henny Loontjens 
als bestuurslid namens de Stichting Gehandicaptensport Maastricht en zijn opvolging door Ghislaine 
Loontjens-De Graaf. Deze wijzigingen zijn per 15 juni 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
In september 2018 heeft Elly Ummels-Brands te kennen gegeven om gezondheidsredenen terug te 
willen treden als voorzitter van het bestuur. Elly heeft later ook gemeld tevens te moeten terugtreden 
als bestuurslid. Dit zal worden besproken in de Algemene Ledenvergadering van april 2019. Tot dat 
moment neemt Anja Meijers-Eijkenboom de taken van de voorzitter waar.  
Het bestuur heeft besloten om op zoek te gaan naar aanvulling met nieuwe bestuursleden. Na vertrek 
van Elly bestaat het bestuur uit 4 leden; volgens de statuten moeten dat er minimaal 5 en maximaal 7 
zijn. 
 
In 2018 hebben bestuursvergaderingen plaatsgevonden op 19 februari, 9 april, 28 mei, 3 september en 5 
november. 
 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Op 18 april 2018 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Er waren 31 leden 

aanwezig; 7 leden hadden zich afgemeld; 69 leden waren zonder kennisgeving afwezig.  

Anja Meijers-Eijkenboom is - conform het rooster van aftreden – afgetreden als bestuurslid.  Zij heeft 

zich herkiesbaar gesteld en is door de ALV direct herbenoemd. 

Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 werden vastgesteld. Na het mondelinge verslag van de 

kascommissie werd aan de penningmeester décharge verleend. Ook werd de begroting 2018 

goedgekeurd. 

Het bestuur heeft de ALV geïnformeerd over zijn besluit om alle vrijwilligers een Verklaring omtrent het 

Gedrag  (VOG) te laten aanvragen. Dit vanwege het feit, dat zij onder meer werken met mensen met een 

verstandelijke beperking. 
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Vrijwilligers 

Aan het begin van het verslagjaar hebben zich twee nieuwe vrijwilligers gemeld voor het begeleiden van 

de zwemmers. Een van hen is sindsdien een actief en betrokken lid. De ander heeft al snel afgehaakt.  

Op 14 november 2018 heeft de jaarlijkse vergadering met de vrijwilligers plaatsgevonden. 
Er waren 12 vrijwilligers aanwezig;  9 vrijwilligers hadden zich afgemeld; 2 waren zonder kennisgeving 
afwezig. Onder meer kwamen aan de orde: verbeterpunten voor de organisatie en het collecteren in 
2019 met carnaval, op Koningsdag en bij de Reuzenstoet. 
De aanwezige vrijwilligers hadden geen bezwaar tegen het aanvragen van een Verklaring omtrent het 
Gedrag (VOG). De kosten daarvan komen voor rekening van MGS. De niet aanwezige vrijwilligers zijn in 
december per e-mail hierover geïnformeerd. Aan het einde van het verslagjaar was reeds van 3 
vrijwilligers de VOG ontvangen.  
 
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 2017/2018 hebben alle MGS-leden een EHBO-formulier ingevuld, zodat de betreffende vrijwilligers 
rekening kunnen houden met afwijkend gedrag, de wijze hoe hiermee om te gaan en met het eventueel 
toedienen van medicijnen, als er iets met iemand aan de hand is. Ook bevat het formulier de gegevens 
van contactpersonen die dan gewaarschuwd kunnen worden. 
 
Sportactiviteiten 

 

Badminton 

Ook in 2018 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 zijn advertenties 

geplaatst in plaatselijke en regionale wijkbladen om nieuwe badmintonners te werven.  

Helaas zonder resultaat.  

In de loop van het jaar hebben de badmintonners deelgenomen aan diverse toernooien in binnen- en 

buitenland.  

Op 27 oktober 2018 heeft MGS voor de 8de maal haar eigen badmintontoernooi georganiseerd in 

Gronsveld, ditmaal gecombineerd met de Open Limburgse Aangepaste Kampioenschappen (OLAK). Er 

waren spelers uit binnen- en buitenland. Het was een gezellig toernooi en we kregen complimenten voor 

de organisatie. 

Aan het einde van het verslagjaar werden we benaderd door een aantal badmintonverenigingen in 

Maastricht en omgeving met de vraag om mee te doen aan een open badmintondag. De bedoeling is, 

om de sport meer bekendheid te geven en natuurlijk ook om leden te werven. MGS heeft haar 

medewerking toegezegd en zal onder meer demonstraties geven van rolstoel-badminton. Deze dag zal 

plaatsvinden in april 2019 in sporthal De Geusselt. De badmintonbond sponsort deze activiteit. 

 

                                                             
1 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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Zwemmen 

In 2018 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. 

Dat betekent wel, dat de MIVA-ruimten nu volledig bezet zijn. 

Op 31 juli werd het Midzomerzwemmen georganiseerd: een gezellige, drukke avond. 

Ook in 2018 heeft weer een stagiair van het United World College geassisteerd bij het zwemmen. 

 

Zit-tafelvoetbal 

Sinds januari 2017 beschikt MGS over deze aangepaste voetbaltafel. Hij is geplaatst in het ACM en wordt 

overdag ook door SGL gebruikt. In de eerste maanden van 2018 heeft MGS een eigen competitie 

georganiseerd. 

Dat was voor herhaling vatbaar en zal het komende jaar opnieuw plaatsvinden. 

 

Jeu de boules 

In de zomer vond het jaarlijkse jeu de boules toernooi plaats. Er werd alle woensdagavonden gespeeld, 

mits het weer het toeliet. Op 29 augustus - tijdens de muziek- en dansavond - werd de wisselbeker 

uitgereikt aan de winnaar van het toernooi. 

 

Recreatie 
In 2018 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.  Verder kon er zit-tafelvoetbal en tafeltennis worden 

gespeeld. 

 

Evenementen 

Op 7 februari 2018 vond ons carnavalsfeest plaats bij De Gouden Ster, het supporterscafé van MVV bij 

het Geusseltstadion. Prins Wiel en prinses Annemie gingen ons daarin voor. We kregen bezoek van 

delegaties van de Tempeleers en de Kemeleers, die medailles uitreikten aan verdienstelijke leden en 

vrijwilligers van MGS. De uitbater van De Gouden Ster zorgde voor een frietje voor alle aanwezigen. 

En een week later was natuurlijk het hieringbiete. 

Op 29 augustus vond de muziek-/dansavond plaats, waarbij ook de prijzen van het jeu de boules-

toernooi werden uitgereikt. Het was een gezellige, drukke avond. 

Op 28 november hadden we onze vrijwilligersavond, met Sinterklaas en surprise-kienen. Ook altijd een 

topper voor wat betreft de opkomst en het enthousiasme.  

Op 19 december organiseerden we een sfeervolle kerstavond met leuke kerstliedjes en lekkere hapjes.  
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Collectes en donaties 

Ook in 2018 mocht MGS weer collecteren bij het uitroepen van Prins Carnaval en bij de grote 

carnavalsoptocht in februari. Daarom ontvangen de Tempeleers elk jaar op 11 november een attentie 

van MGS.  

Verder werd gecollecteerd in de laatste week van april, rond Koningsdag, in het Stadspark en 

winkelcentrum Brusselsepoort. 

Eind mei/begin juni 2018 vond de zeven-jaarlijkse Heiligdomsvaart plaats. Wij mochten op beide 

zondagen collecteren; met een mooie opbrengst, die volgens afspraak voor de helft ten goede kwam aan 

MGS en voor de andere helft aan de organisatie van de Heiligdomsvaart.   

Donaties werden ontvangen van de Stichting Gehandicaptensport Maastricht, in de vorm van het mede-

financieren van sportactiviteiten, waaronder het jaarlijkse badmintontoernooi en de prijzen voor de 

diverse toernooien. Het Malbergfonds heeft de kosten voor haar rekening genomen van de attenties die 

de vrijwilligers op 28 november hebben ontvangen.  

 

Omdat de gemeentelijke subsidies teruglopen en de huur van de sportaccommodaties stijgt, hebben we 

de opbrengst van de collectes en de donaties hard nodig voor het organiseren van onze activiteiten.  

Zolang dat mogelijk is, willen we 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 2018 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. 

 

Maastricht, maart 2019 

Bestuur MGS 

 

 

 


