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Jaarverslag 2019  
 

Inleiding 

Aan het einde van dit verslagjaar telde MGS 126 leden, waarvan 13 ereleden en 21 vrijwilligers. Het 

oudste lid was 96 jaar, het jongste 13 jaar. 

 

Bestuur 

De Algemene Ledenvergadering heeft in april 2019 ingestemd met het terugtreden van Elly Ummels-
Brants als bestuurslid (en voorzitter). Anja Meijers-Eijkenboom is benoemd als nieuwe voorzitter.  
Carla van Dijk-Menning is benoemd als nieuw bestuurslid. 
 
In 2019 hebben bestuursvergaderingen plaatsgevonden op 9 januari, 18 februari, 15 april, 8 mei, 12 juli, 
11 september en 20 november. 
 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Op 17 april 2019 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Er waren 29 leden 

aanwezig; 18 leden hadden zich afgemeld; 79 leden waren zonder kennisgeving afwezig. Onder deze 

afwezigen is overigens een aantal hoogbejaarde leden, die weliswaar nog lid zijn, maar niet meer actief.  

Corry van Tankeren is - conform het rooster van aftreden – afgetreden als bestuurslid.  Zij heeft zich 

herkiesbaar gesteld en is door de ALV direct herbenoemd. 

Elly Ummels-Brands is benoemd tot erelid. 

Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 werden vastgesteld. Na het mondelinge verslag van de 

kascommissie werd aan de penningmeester décharge verleend. Ook werd de begroting 2019 

goedgekeurd. 

 

Vrijwilligers 

Alle vrijwilligers beschikken inmiddels over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).  
Op 13 november 2019 heeft de jaarlijkse vergadering met de vrijwilligers plaatsgevonden. 
Er waren 12 vrijwilligers aanwezig;  9 vrijwilligers hadden zich afgemeld. Onder meer kwamen aan de 
orde: verbeterpunten voor de organisatie, de planning van de BHV1-herhalingslessen en het collecteren 
in 2020 met carnaval en in de week van Koningsdag. 
 

 
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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EHBO 
Een aantal vrijwilligers van MGS heeft een EHBO- en/of BHV-diploma en kan ook reanimeren. We 
streven ernaar, dat bij alle MGS-activiteiten tenminste één EHBO’er aanwezig is. 
 
Sportactiviteiten 

 

Badminton 

Ook in 2019 trainden de badmintonners elke vrijdagavond in Sporthal De Heeg. Vanuit het bestuur was 

sportcommissaris Rob Smeets verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. We hebben rolstoel- en 

staand badminton. Het aantal badmintonners neemt helaas steeds verder af; aan het einde van het 

verslagjaar waren er nog 7 leden actief met deze sport bezig.  

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

en buitenland.  

Op 26 oktober 2019 heeft MGS voor de 9de maal haar eigen badmintontoernooi georganiseerd in 

Gronsveld, gecombineerd met het Limburgs Para Badmintontoernooi (voorheen OLAK). Er waren spelers 

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

organisatie. In 2020 zal dit toernooi waarschijnlijk op een wat meer centrale plek in Nederland worden 

georganiseerd. 

De gemeente Maastricht gaat sporthal De Heeg in 2021 afbreken. Er hebben gesprekken over mogelijke 

vervangende accommodaties plaatsgevonden met alle belanghebbende verenigingen, waaronder MGS. 

 

Zwemmen 

In 2019 werd elke dinsdagavond gezwommen in het zorgbad van zwembad De Geusselt. Vanuit het 

bestuur was sportcommissaris Anja Meijers verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.  

Het aantal zwemmers neemt licht toe. 

Op 30 juli werd het Midzomerzwemmen georganiseerd: een gezellige, drukke avond. 

 

Zit-tafelvoetbal 

De aangepaste voetbaltafel is geplaatst in het ACM en wordt overdag ook door SGL gebruikt.  

In de eerste maanden van 2019 heeft MGS een eigen competitie georganiseerd op de 

woensdagavonden. 

 

Jeu de boules 

Van mei tot augustus vond het jaarlijkse jeu de boules toernooi plaats. Er werd alle woensdagavonden 

gespeeld, mits het weer het toeliet.  

 

Recreatie 
In 2019 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. 



 

Pagina 3 van 3 

 

Evenementen 

Op 27 februari vond ons carnavalsfeest plaats bij De Gouden Ster, het supporterscafé van MVV bij het 

Geusseltstadion. Prinses Veerle en hofdame Kitty werden voorgesteld. 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 28 augustus werd er een feestelijke barbecue georganiseerd en werden ook de prijzen van het jeu de 

boules-toernooi uitgereikt.  

Op 27 november hadden we onze vrijwilligersavond, met Sinterklaas en surprise-kienen. Ook altijd een 

topper voor wat betreft de opkomst en het enthousiasme.  

Op 18 december organiseerden we een sfeervolle kerstavond met leuke kerstliedjes en lekkere hapjes.  

 
Collectes en donaties 

Ook in 2019 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, op Koningsdag in het Stadspark en een 

dag later in winkelcentrum Brusselsepoort. Op 2 juni mochten we collecteren bij de Reuzenstoet.  

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

financieren van sportactiviteiten, waaronder het jaarlijkse badmintontoernooi en de kosten van de bus 

voor het deelnemen aan badmintontoernooien elders. 

Het Malbergfonds heeft bijgedragen in de kosten van de barbecue, evenals een van onze ereleden, die 

ons een aanmerkelijk bedrag heeft geschonken. 

Overigens is MGS door de belastingdienst aangemerkt als  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 

waardoor donaties voor de gevers aftrekbaar zijn. 

De gemeente Meerssen heeft haar subsidie aan MGS beëindigd, omdat - volgens haar nieuwe 

beleidsregels - er te weinig Meerssenaren lid zijn. Omdat de gemeentelijke subsidie van Maastricht ook 

terugloopt 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.  

 

Interne en externe communicatie en contacten 

In 2019 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. Ook bij de totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord in 

Maastricht heeft het bestuur van MGS een duidelijke inbreng gehad. 

 

Bestuur MGS  Maart 2020   

Voorgelegd aan en akkoord bevonden door de (virtuele) Algemene Ledenvergadering - november 2020 - 

  


