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Inleiding
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van het verenigingsjaar
2016.
Het jaar 2016 was een jaar met wisselingen binnen het bestuur en de leiding. Nadat Maaike
Tuijtel tijdelijk het penningmeesterschap op zich had genomen, heeft Pieternel Bultema het
stokje overgenomen. Tevens trad Natalie de Witte aan als algemeen bestuurslid. Zowel
Maaike Tuijtel als Riet van Driel gaven aan dat dit hun laatste bestuursjaar zou worden.
Binnen de leiding waren vele wisselingen. Het was een behoorlijke puzzel om de continuïteit
van de lessen te borgen. Uiteindelijk is dit veelal met wisselende trainsters voor elkaar
gekomen al heeft dat tijdelijk voor onrust gezorgd. Gelukkig is het gelukt om weer een
definitieve bezetting met enthousiaste trainers te hebben.
Naast deze bestuurlijke uitdagingen waren er weer onze jaarlijkse activiteiten. Erg blij zijn wij
met het initiatief van onze jonge train(st)ers, die zich verenigd hebben in een
activiteitencommissie. Hun eerste activiteit was het organiseren van hun Serious Request actie
met een overweldigend succes en een opbrengst van wel 2500 euro. Ook is er een start
gemaakt om het contact tussen bestuur en de leiding te versterken in het besef dat wij samen
een vereniging zijn en elkaar kunnen helpen om onze ambities waar te maken.
Het afgelopen zijn ons ook enkele leden door de dood ontvallen.
Op 6 november 2016 is plotseling overleden ons lid Adri Bode-den Hartog, op de leeftijd van
73 jaar.
Enkele weken later, op 29 november 2016 is ons erelid Cees van Genderen overleden op de
leeftijd van 88 jaar. Cees was vanaf 1 september 1938 lid van KDO.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

Bestuur
Het bestuur bestond per 31 december 2016 uit de volgende personen:
Voorzitter
: Bart Naaktgeboren
Penningmeester
: Pieternel Bultema
Secretaris
: Riet van Driel
Bestuurslid Wedstrijd- en Breedtesport
: Steven Ulrich
Bestuurslid PR & Communicatie
: Johan Pel
Bestuurslid Zaalbeheer/vrijwilligers/leiding : Maaike Tuijtel
Bestuurslid Algemeen
: Natalie de Witte
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PR & Communicatie
Nieuwsbrieven
Afgelopen jaar zijn er 10 nieuwsbrieven verstuurd naar de leden met daarin uiteenlopende
stukjes over sponsoracties, nieuwe vrijwilligers gevraagd, wedstrijdaankondigingen en
clubactiviteiten. Tevens werd er via dit kanaal nieuws gedeeld vanuit het bestuur. Doelstelling
voor komend jaar is de nieuwsbrief in een fleurig jasje te steken.
Pers
Berichtgeving naar media en belangstellenden gaat via onze website (www.kdoalblasserdam.nl), de facebook pagina en de pers. Onlangs is door initiatief van de nieuwe
activiteitencommissie besloten om trainers toegang te geven tot het facebook account. Er
worden nu regelmatig leuke nieuwtjes tijdens trainingen en wedstrijden geplaatst. Er is
wederom veel contact opgenomen met de pers, ook door de trainers zelf! Er zijn kleine
stukjes verschenen van o.m. de clubkampioenschappen, turnwedstrijden, de grote clubactie en
de succesvolle actie KDO voor Serious Request. Berichten zijn gestuurd naar (en meestal ook
geplaatst in) de Vonk, de Klaroen, het AD en op Alblasserdams Nieuws.
SponsorKliks
Een actie die via de website loopt is SponsorKliks. Hiermee is het mogelijk om KDO te
sponsoren. Leden gaan hiervoor naar de KDO website om daar op de button van Sponsorkliks
te klikken om vervolgens privé aankopen te doen. Door de website actueel te houden met vele
leuke berichten en oproepen en met acties als SponsorKliks hopen we ook komend jaar weer
bezoekers te verwelkomen!
Website
Er worden regelmatig berichten geplaatst op de website. Enkele van deze berichten worden
ook doorgestuurd naar de lokale media voor rubrieken als: Uw regio in beeld en Foto van de
week.
KDO4you
Het clubblad KDO4you verschijnt elke kwartaal en de redactie ligt bij Trix Koop.
Doelstelling voor komend jaar is dat we het clubblad 3 keer ipv 4 keer gaan uitgeven. Elk
blad gaat een thema krijgen. De sponsors blijven uiteraard zichtbaar in het clubblad, maar ook
zullen logo’s geplaatst worden op de website en in de nieuwsbrief.
Communicatie met leiding
Er is een app-groep aangemaakt voor leiding en bestuur, waardoor de communicatie
onderling is verbeterd. Hierdoor kunnen belangrijke zaken direct aan de leiding worden
gemeld. Ook kan het bestuur makkelijker gebruik maken van het netwerk van de leiding bij
een vraag of wens.
Klusteam
Het klusteam doet kleine en grote klussen, zoals het herstellen van toestellen en aanpassingen
aan het gymlokaal.
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Accommodatie
De ontwikkelingen om tot een nieuwe accommodatie te komen zijn doorgegaan. In nauwe
samenwerking met de Stichting Sporthal Molenzicht en CKC Kinderdijk werd gewerkt aan de
voorbereidingen en haalbaarheid. Het is één van de plannen, die de gemeente omarmd heeft
voor de nabije toekomst.
Mede in dat kader werd gewerkt aan een plan om KDO een (financieel) gezonde vereniging te
laten blijven. Een krimpend ledenaantal verdient extra aandacht, zowel in financieel opzicht,
maar ook vanwege onze ambitie om zoveel mogelijk Alblasserdammers te laten sporten.

Activiteiten en wedstrijden
Breedtesport
Voor de recreatieturnsters staan er jaarlijks 2 wedstrijden op het programma. Naast de
clubkampioenschappen doen er ook altijd flink wat KDO teams mee aan de driekampen die
door het Rayon Dordrecht worden georganiseerd. De KDO-ers lieten als vanouds prima
oefeningen zien en kwamen met flink wat prijzen thuis.
Jury en (hulp)leiding
Met de sterke groei van de jongensselectie nam ook de behoefte aan juryleden voor
herenturnen toe. In het voorjaar behaalden Marlies Groenendijk, Samantha Heskes en Steven
Ulrich hun TH3 brevet.
Ook bij het damesturnen is er een grote behoefte aan nieuwe juryleden. Er komen steeds meer
wedstrijden op de kalender, soms zijn er meerdere wedstrijden op 1 dag waar KDO turnsters
aan meedoen. Aan het einde van het jaar zijn 3 KDO-ers gestart met hun opleiding voor het
eerste damesbrevet (TD1). We hopen hen komend jaar als jurylid te mogen verwelkomen.
Door het afronden van zijn sportopleiding heeft Pim Groenendijk ook zijn KSS3 bevoegdheid
gekregen. Dit betekent dat hij nu ook zelfstandig les mag geven. Verschillende andere
jeugdleden beginnen aan hun KSS opleidingen van verschillende niveaus. Hierdoor kan KDO
ook in de toekomst een beroep blijven doen op trainers “uit eigen kweek”.
NTS selectie
De NTS selectie doet mee met TuCo’s, districtswedstrijden, landelijke wedstrijden, jong
talent wedstrijden en open wedstrijden. Het is inmiddels ondoenlijk om alle prestaties te
benoemen, op iedere wedstrijd turnen KDO meisjes in de top mee en worden meerdere
podiumplaatsen behaald. De meest opvallende prestaties werden geleverd door Anouk van der
Vliet die zich plaatste voor de bondsfinale op de meerkamp en Susan van Bochove die zich
voor de toestelfinale sprong plaatste op het bondskampioenschap.
RTT selectie
De RTT selectie bracht ook dit seizoen weer 2 sterke teams op de been. Het senioren team
liep plaatsing voor de finale helaas net mis maar het jeugdteam plaatste zich daar wel voor.
De dames turnden zich in de finale naar een knappe 4e plaats.
Jongens selectie
KDO wordt steeds meer een bekende club binnen het herenturnen in Nederland. Deze
bekendheid komt voor een deel door de districtswedstrijd voor jongens die dit jaar voor het
eerst in Alblasserdam is geturnd. Van alle betrokkenen kwamen complimenten over de goed
georganiseerde wedstrijd, iedereen komt graag terug.
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Het meest in het oog springend blijven de prestaties van de mannen. Meerdere
districtskampioenen, veel jongens die zich plaatsen voor landelijke wedstrijden. Maar de
grootste prestatie werd toch wel geleverd door Sam Groenendijk die zich in de toestelfinale
op het bondskampioenschap naar het Nederlands Kampioenschap op sprong turnde. Twee
ijzersterke sprongen leverden hem een gouden medaille op.
Overige lessen
Op maandag en dinsdagmorgen komen er groepen fanatiekelingen bijeen in de
leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder om te werken aan hun conditie.
Daarnaast worden er op de dinsdag- woensdag en donderdagavonden dansante lessen gegeven
(gymfit, bodyshape en aerobics).
Zumbalessen worden onder een enthousiaste leiding gegeven op de dinsdagavond, woensdagen vrijdagmorgen.
En dan hebben we ook nog een les streetdance voor de jeugd op de dinsdagavond.
Kortom KDO biedt voor elk wat wils.
Sportgala Alblasserdam
Bij het sportgala van Alblasserdam mochten traditioneel veel KDO-ers meelopen in de
kampioenenparade. Echt een indrukwekkend lint turners en turnsters. Als klap op de vuurpijl
werd Sebastiaan Pel gekroond tot sportman van het jaar van de gemeente Alblasserdam!
Sponsoring
Afgelopen jaar hebben 2 sponsors zich aan de meisjes selecties verbonden.
Transportbedrijf MAAT, geen onbekende binnen KDO, heeft trainingspakken voor de hele
NTS selectie gesponsord. De meiden lopen er keurig bij en vallen mooi op bij de wedstrijden
waar ze aan deelnemen.
Albert’s autobedrijf uit Dordrecht heeft de hele RTT selectie van trainingspakken voorzien.
De dames vallen goed op in hun prachtige zwarte pakken en stralen als team echt een eenheid
uit.

Vrijwilligers
Ook in 2016 kon het bestuur weer rekenen op een groot aantal vrijwilligers.
Een groep van meer dan 30 personen zorgt ervoor dat de gymzaal enkele keren per week
wordt schoongemaakt. Daarnaast verzorgt een groep de grote schoonmaak die altijd tijdens de
grote vakantie in augustus wordt gedaan, veelal met behulp van een paar sterke mannen.
Ook werd er in 2016 weer een KDO-familiedag gehouden, naast de organisatie hiervan hielp
een groot aantal vrijwilligers mee met allerhande taken.
Het clubblad is het afgelopen jaar 4 maal uitgekomen, naast de redactie die zorgt voor het tot
stand komen van het blad, zijn er een aantal vrijwilligers die het rondbrengen en de
coördinatie hiervan verzorgen. Ook het afspraken maken met adverteerders en het zoeken van
nieuwe adverteerders wordt gedaan door vrijwilligers.
Jaarlijks is er de RABOrun en de Grote Clubactie, ook deze acties worden door vrijwilligers
georganiseerd.
Jaarverslag 2016 KDO Alblasserdam
5

Het afgelopen jaar heeft KDO meegedaan aan veel wedstrijden, of zelf wedstrijden
georganiseerd. Op dit soort dagen moet er gejureerd worden, er zijn mensen nodig voor de
teltafel en catering. Maar vergeet op zo’n dag ook de toestelsjouwers niet.
Veel vrijwilligers zijn er op zo’n dag in touw om alles in goede banen te leiden.
Bij de traditionele springdagen in oktober van ieder jaar zijn een aantal vrijwilligers
beschikbaar.
Sinds enkele jaren beschikt KDO over een klusteam, dit team verzorgt alle klussen in en om
de zaal.
Niet te vergeten onze vrijwilligers die de ledenadministratie en de contributieadministratie
bijhouden voor de vereniging, degene die de uitgifte van de gympakjes verzorgt, het archief
bijhouden, de jaarlijkse bingo organiseren.
En alle mensen die op de vrijwilligerslijst staan, zichtbaar of onzichtbaar, zijn onmisbaar voor
KDO.
Daarom is het ook traditie om jaarlijks deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten door het
aanbieden van een vrijwilligers feest.
Op zaterdag 5 november 2016 was het weer zover.
Het thema voor deze middag/avond was Mexicaans. De zaal was geheel in stijl ingericht, met
dank aan één van de vrijwilligsters van wie we die middag een groot aantal cactussen
mochten lenen. De gasten werden ontvangen met een heerlijk Mexicaans welkomstdrankje en
ook de gerechten werden aangepast aan het thema Mexico.
Kortom het was weer een geslaagde middag / avond. Mede door het culinaire hoogstandje van
de kookploeg.
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