Jaarverslag 2021
Inleiding
Aan het einde van dit verslagjaar telde MGS 109 leden, waarvan 9 ereleden en 23 vrijwilligers. Het
oudste lid was 94 jaar, het jongste 15 jaar.
Activiteiten
Ten gevolge van de corona-maatregelen heeft het bestuur van MGS noodgedwongen ook een groot deel
van 2021 alle sport- en recreatieve activiteiten moeten stilleggen.
Tot 21 mei kon er niet gebadmintond worden; daarna weer wel, tot de totale lockdown vanaf 29
november. In die periode viel natuurlijk ook nog de zomervakantie zonder badminton.
Tot 1 juni kon er niet worden gezwommen. Op 1 juni zijn we weer gestart, tot de totale lockdown op 29
november. De recreatie avond kon doorgaan van woensdag 7 juli tot en met woensdag 17 november;
daarvoor en daarna niet.
Alle grotere evenementen met meer publiek konden niet doorgaan: carnaval, jeu de boules-toernooi,
sinterklaasavond en kerstavond zijn afgelast. Ook zijn er geen kien-avonden geweest.
Ons 65-jarig jubileumfeest, dat we hadden gepland op 27 november, is eveneens niet doorgegaan.
In de periode dat de activiteiten wèl doorgingen, golden strenge veiligheidsmaatregelen: zoveel mogelijk
1.5 meter afstand houden, hygiëne in acht nemen, mondkapjes dragen.
In de loop van het jaar heeft Maastricht Sport een QR code verplicht gesteld als voorwaarde om te
kunnen deelnemen aan de sportactiviteiten. Het bestuur van MGS heeft dat ook gedaan voor de
recreatie-avond. Dat heeft geleid tot het vertrek van enkele leden, die zich niet wilden laten vaccineren
of testen.
Bestuur
Bestuursvergaderingen hebben in 2021 plaatsgevonden op 7 juni, 1 september en 3 november.
Aan het volgens de statuten vastgestelde aantal van tenminste 5 vergaderingen per jaar hebben we dus
niet voldaan, maar er viel ook weinig te bespreken gedurende de langdurige lockdowns.
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.
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Algemene Ledenvergadering (ALV)
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die normaal gesproken in april zou plaatsvinden, kon in 2021
opnieuw niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen.
We hebben daarom de jaarstukken van 2020 per e-mail of per post voorgelegd aan de leden. Na hun
akkoord hebben we de stukken volgens voorschrift van de Belastingdienst gepubliceerd op onze website.
Vrijwilligers
De jaarlijkse vergadering met de vrijwilligers in november is ook in 2021 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 of BHV’er aanwezig is.
Contributie
Evenals in 2020 heeft het bestuur ook in 2021 - over de periodes dat de activiteiten stillagen - de
contributie terugbetaald aan de leden. Enkele leden hebben te kennen gegeven, dat ze dat niet nodig
vonden (- een vorm van donatie dus -).
De inkomsten uit de contributies zijn in 2021 dan ook behoorlijk lager dan begroot.
Collectes en donaties
We hebben in 2021 niet kunnen collecteren.
Omdat we met de collectes met carnaval en koningsdag toch behoorlijk wat geld ophaalden, scheelde
ook dit aanmerkelijk in onze inkomsten.
Donaties werden ontvangen van het Malbergfonds (dat zichzelf inmiddels heeft opgeheven) en van een
van onze vrijwilligers.
Overigens is MGS door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
waardoor donaties voor de gevers aftrekbaar zijn.
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