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Jaarverslag 2020  
 

Inleiding 

Aan het einde van dit verslagjaar telde MGS 117 leden, waarvan 11 ereleden en 23 vrijwilligers. Het 

oudste lid was 97 jaar, het jongste 14 jaar. 

 

Ten gevolge van de corona-maatregelen heeft het bestuur van MGS besloten om alle sport- en 

recreatieve activiteiten gedurende een groot deel van 2020 stil te leggen. Van medio maart tot en met 

juli was alles gesloten. Van begin augustus tot oktober gingen ze in beperkte mate wel door, met 

inachtneming van de voorgeschreven afstands-, hygiëne- en registratie-maatregelen. Alle geplande 

evenementen die veel mensen zouden trekken, zoals kienen, bleven wel achterwege.  

In het pand aan de Symphoniesingel mochten maximaal 30 personen aanwezig zijn. 

Maar in de loop van oktober trad weer een totale lockdown in.  

Afgezien van de maatregelen van het kabinet en van Maastricht Sport, heeft het bestuur gemeend extra 

voorzichtig te moeten zijn, omdat een groot deel van de leden van MGS extra kwetsbaar is voor 

besmetting.  

Het bestuur heeft in de lockdown periodes twee maal een persoonlijke kaart geschreven aan alle leden. 

 

Bestuur 

In 2020 heeft de enige “normale” bestuursvergadering plaatsgevonden op 15 januari. 
Op 13 mei, 23 juni, 21 juli en 1 oktober is het bestuur bijeengeweest voor crisisberaad en/of 

vergaderingen, meestal bij een van de bestuursleden thuis, op 1,5 meter afstand. 

Het bestuur heeft alle leden periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van de maatregelen, de 

meeste leden per e-mail; degenen die geen e-mail hebben, per post. 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die normaal gesproken in april zou plaatsvinden, kon in 2020 

niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen en werd aanvankelijk verplaatst naar november.  

Omdat het ook toen niet mogelijk was om bij elkaar te komen, heeft de ALV “virtueel” plaatsgevonden. 

Alle leden hebben de stukken in oktober per e-mail of per post ontvangen en konden daarop reageren 

tot en met 13 november 2020.  

16 Leden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
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Rob Smeets is – conform het rooster van aftreden- afgetreden als bestuurslid. Hij heeft zich herkiesbaar 

gesteld en is door de ALV herbenoemd. 

Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 werden vastgesteld. Op grond van het verslag van de 

kascommissie werd aan de penningmeester décharge verleend. Ook werd de begroting 2020 

goedgekeurd. 

 

Vrijwilligers 

De jaarlijkse vergadering met de vrijwilligers in november is afgelast. 
 
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 de badminton-avonden konden een groot deel van het jaar niet doorgaan, evenals de 

(inter)nationale toernooien. 

 

Zwemmen 

Hetzelfde geldt voor het zwemmen. Van augustus tot oktober werd er nog wel gezwommen, maar met 

een kleine groep en met toezicht op de handhaving van de corona-maatregelen. Een aantal leden en 

vrijwilligers hebben zich ook in die periode afgemeld, vanwege hun eigen gezondheidssituatie. 

 

Zit-tafelvoetbal 

Spelen van zit-tafelvoetbal is niet mogelijk geweest vanwege de 1,5 meter afstand die in acht moest 

worden genomen. 

 

Jeu de boules 

Het jaarlijkse jeu de boules-toernooi is evenmin doorgegaan. 
 
Recreatie 
Buiten de corona-sluiting is gedurende enkele maanden de recreatie-avond wel doorgegaan, maar met 

een beperkte groep. Het bestuur heeft geregeld, dat de ruimte die MGS gebruikt en de toiletten elke 

week extra werden schoongemaakt, voordat de avond begon. Leden moesten bij binnenkomst hun 

handen desinfecteren en hun naam opschrijven. Ook moesten zij 1,5 meter afstand van elkaar houden, 

behalve de mensen uit één huishouden. 

 

Evenementen 

Op 19 februari vond ons carnavalsfeest plaats bij De Gouden Ster, het supporterscafé van MVV bij het 

Geusseltstadion. Dit was de laatste grote bijeenkomst voordat de pandemie losbrak. Prins Huub 

(Hermans) en prinses Carla (van Dijk) werden uitgeroepen. We kregen bezoek van delegaties van de 
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Tempeleers en de Keemeleers, die medailles uitreikten aan verdienstelijke leden en vrijwilligers van 

MGS. Net als voorgaande jaren ontving MGS ook een gift van de Keemeleers. De uitbater van De Gouden 

Ster zorgde voor een frietje voor alle aanwezigen. 

De prins en prinses zijn uitgenodigd door RTV Maastricht om iets te komen vertellen over hun 

ervaringen. 

 

Collectes en donaties 

Het collecteren bij het uitroepen van Prins Carnaval was de enige en laatste collecte in 2020. Met 

carnaval ging het niet door vanwege de slechte weersomstandigheden en Koningsdag werd afgeblazen 

vanwege de coronacrisis. 

Donaties werden ontvangen van de Stichting Gehandicaptensport Maastricht, dit jaar ter compensatie 

van de gederfde inkomsten vanwege het niet doorgaan van de collectes. 

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

waardoor donaties voor de gevers aftrekbaar zijn. 

 

Interne en externe communicatie en contacten 

In 2020 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  Februari 2021  

    


