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Van het bestuur: 
•Beste KDO-ers, het bestuur ziet zich genoodzaakt wederom een bijzondere Algemene 
Ledenvergadering uit te schrijven op 15 november 2018. Onderwerp is ook dit keer de 
financiën van de nieuwe zaal, onder meer de aangekondigde verhoging van de BTW van 
6% naar 9%.  
•De dames van de kookclub hebben het bestuur het thema van het vrijwilligersdiner al in 
het oor gefluisterd, en ook daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang.  
•Veel kinderen staan al te springen om zaterdag 27 oktober af te reizen naar 
Sommelsdijk. De Springdagen zijn sportieve dagen voor gymverenigingen uit Nederland 
waar de kinderen van deze verenigingen gebruik kunnen maken van allerlei soorten 
trampolines en springkussens die in de turnsport gebruikt worden. Deze dagen worden in 
de schoolvakanties en/of vrije zaterdagen georganiseerd in recreatiecentrum "De Staver" 
in Sommelsdijk (Zuid Holland, Goeree Overflakkee).  
•Verder zijn alle trainers al volop bezig om onze jeugdleden van zowel de recreatie, als de 
RTT en selectie in topconditie te krijgen voor de clubkampioenschappen, ook wel de 
onderlinge wedstrijd (OLW) genoemd. Deze organiseren we voor het eerst in de nieuwe 
zaal. We zijn hiervoor nog op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Dit belooft 
een spektakel te worden, waar we graag ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, 
kennissen, vrienden van harte voor uitnodigen. Houd u aub de website in de gaten voor 
de details.   
•Tot slot: de maanden september / oktober / november zijn de beroemde 
sponsormaanden. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief! 
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Agenda 
27 oktober:  Springdagen 
10 november: Clubkampioenschappen (OLW) in de nieuwe zaal! 
15 november: Bijzondere ALV, Blokweer, aanvang 20.00uur 
8 december:  Vrijwilligersdiner 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie  22 oktober t/m 28 oktober 2018 
Sinterklaas 5 december: les tot 12.00uur 
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 3 maart 2019 
Goede vrijdag 19 april 2019 
Pasen  22 april 2019 
Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2019: net als afgelopen jaar kan deze vakantie 
  een week worden uitgebreid. Dit zal gebeuren in overleg met
  de leiding. 
Hemelvaart 30 mei 2019 
Pinksteren 10 juni 2019 
Zomervakantie 22 juli t/m 1 september 2019 
 
Start nieuwe seizoen 
De eerste maand in de nieuwe zaal zit er op. Het begint al een beetje te wennen, maar 
nog steeds blijkt het lastig de muziek te starten, en ook onze goede buren laten zich 
vanaf 1 oktober in de grote hal zien. Er is een gebruikerscommissie ingesteld om alle 
lopende zaken  samen met CKC en het stichtingsbestuur te bespreken. We hopen dat 
alle knelpunten spoedig opgelost zijn!  
 
DOK11 Clubkasrun 
Op dinsdag 11 september heeft KDO weer meegedaan aan de DOK 11 ClubkasRun. We 
willen graag iedereen bedanken die hieraan heeft deelgenomen! Voor KDO waren dit 
220 van de in totaal 1044 deelnemers (89 deelnemers onder 15 jaar en 131 deelnemers 
van 15 jaar en ouder)! In totaal zijn er 401 rondes van 2,5 km gelopen en is KDO 
daarmee op de eerste plek geëindigd!!! Inclusief de bonus van € 125 mogen we dankzij 
jullie een totaal bedrag ontvangen van  € 726,50! Dit geld, en ook de opbrengst van de 
komende sponsoracties, zal worden gebruikt voor praktische zaken in de nieuwe zaal 
(bv een mobiele microfoon voor de dansante groepen en verbreding van de 
aanloopbaan). Namens het bestuur: heel hartelijke dank! 
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Grote Clubactie 
Op 15 september is de lotenverkoop van de Grote Clubactie weer van start gegaan. De 
Grote Clubactie zet zich al meer dan 45 jaar in voor het Nederlandse verenigingsleven 
door het organiseren van een loterij. Van de opbrengst gaat 80% direct naar KDO! 
 
Om de verkoop goed te laten verlopen kan dit op de volgende wijze:  
• De gegevens van de koper volledig en duidelijk laten invullen dan krijgt de koper een lot 
nummer op zijn/haar bankafschrift en hoeven jullie niet meer langs. 
• Wil de koper wel een lot maar geen bankrekeningnummer invullen dan blijft dit vak leeg 
en worden de overige gegevens ingevuld. Later wordt het lot afgegeven en afgerekend. 
 
KDO stelt aan drie jeugdleden (vanaf 8 tot 16 jaar), voor het verkopen van de meeste 
loten, een cadeaubon ter beschikking.  
 
De Grote Clubactie zelf stelt ook vele prijzen beschikbaar voor de beste jeugdleden 
/lotenverkopers van Nederland. Jeugdleden kunnen zich aanmelden via kids.clubactie.nl 
Wie 20 loten of meer verkoopt ontvangt een gratis entreekaart voor Bobbejaanland, Body 
Worlds, Optisport of Avontura. Ook ontvang je een 2e artikel gratis bij masita.com. 
 
LET OP:  De boekjes inleveren vóór 1 november bij de leiding /in de box in de zaal.  
NIET VERGETEN je naam en je leiding met welk uur je sport vermelden op de eerste 
pagina van het boekje!! 
 
Na de trekking op 12 december komt de trekkingsuitslag op de website te staan en in de 
e-mailnieuwsbrief.  Vragen of opmerkingen? (kdo.gerda@gmail.com) 
 
Sponsor Kliks 
U heeft links op onze website vast wel eens de Sponsor Kliks banner gezien. Dit is een 
gratis manier om KDO te sponsoren! Steun KDO door je bestelling bij aangesloten 
webwinkels te plaatsen via onze website (zoals bol.com, cool blue maar ook greetz.nl). 
Voor iedere bestelling die je plaatst, ontvangt KDO een commissie. Alle beetjes helpen! 
 
Stap 1:   Ga naar de KDO pagina en click op Sponsor Kliks of hier als u online wilt bestellen. 
Stap 2:   Klik op 1 van de webshops (wanneer uw webshop er niet tussen staat klik dan 
   onderaan de pagina op "meer webshops". 
Stap 3:   U bestelt via de normale manier uw producten zonder extra kosten. 
Stap 4:   Klaar! SponsorKliks maakt automatisch een commissie over naar KDO. Binnen 
   enkele uren staat de commissie op het transactieoverzicht. (booking.com en    
   enkele andere webshops worden pas aan het eind van de maand bijgeschreven) 

mailto:kdo.gerda@gmail.com
mailto:kdo.gerda@gmail.com
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https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4822&v=website&cn=nl&ln=nl&sc=dync
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Clubsponsors 

https://www.wensveen.nl/
http://www.cpsschilderwerken.nl/
http://www.rikxoort.nl/exec/ic2web.exe?lang=NL&page=/default2.htm
http://www.ringelesteijn.nl/
https://restaurantdamzicht.com/
http://www.grandcafebuenavista.nl/
https://www.notarispraktijk.nu/
http://www.maat4pl.nl/
http://www.bochanenenzonen.nl/
https://www.vanderjagtuitvaart.nl/
https://www.google.nl/search?q=deco home&oq=deco+&aqs=chrome.5.69i57j69i60l3j35i39j0.7166j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51834994,4596279,5356&tbm=lcl&rldimm=11007823055832168020&ved=0ahUKEwiUhYuJx__ZAhWImLQKHT0eAeMQvS4IVjAA&rl
https://www.snsbank.nl/particulier/banken/alblasserdam.html?adtype=SEA.Branding.BR.Search.SNS.Vestigingen.Lokaal&adrecip=google&gclid=Cj0KCQjwqM3VBRCwARIsAKcekb00Tci_yv_TKGboTEEgVBAMCiOYmXZGfPo7ZF7kgLNsXcyM5oSTwhsaAnb8EALw_wcB
http://www.huismankeukens.nl/
http://www.ceesdenbreejen.nl/
http://www.borduuratelierzanen.nl/
http://www.smit-juwelier.nl/
http://restaurant-chinatown.nl/
https://www.koperdraadje.nl/
https://www.basvanmourikbloemen.nl/
http://www.carespeciaal.nl/
http://www.decotuinwens.nl/
https://woninginrichtingen.nu/alblasserdam/wooncomfort-leen-visser-vof
https://www.google.nl/search?q=van der rhee alblasserdam&oq=van+der+rhee+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.3923j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51864879,4650064,1051&tbm=lcl&rldimm=2803533380978128330&ved=0ahUKEwiBrouwzP_ZAhUNb1AKHW2O
https://www.google.nl/search?tbm=lcl&ei=-nazWo63OMLTwQKZ3JmwAQ&q=verhaar+slijpservice&oq=verhaar+slijpservice&gs_l=psy-ab.3..35i39k1l2j0j38.2560.2684.0.3361.2.2.0.0.0.0.119.183.1j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.182...0i22i30k1.0.qXPfXPBdoeQ
https://www.dok11.nl/
https://www.dok11.nl/huidtherapeut/huidtherapeut.php
https://nl-nl.facebook.com/MijnBloementuinAlblasserdam/
http://www.raedhuijs-alblasserdam.nl/
https://nl-nl.facebook.com/KDOAlblasserdam/
http://www.kdo-alblasserdam.nl/
http://www.inspiratief.com/

