Nieuwsbrief december 2018
Van het bestuur:
Beste allemaal, u leest de eerste regel van de laatste nieuwsbrief van 2018! En wat was
het een fantastisch jaar voor KDO! Na jarenlang dans, gym en turnplezier te hebben
beleefd in de gymzaal aan de Parallelweg, zijn we dit seizoen, samen met CKC, de trotse
bewoners van Sporthal Molenzicht geworden! Een langgekoesterde wens ging daarmee
in vervulling. De eerste echte test was de onderlinge wedstrijd. Wat hebben we er van
genoten! De warming-up in de turnzaal, het publiek dicht bij de sporters, de vloer vol
turntoestellen, enthousiaste recreatie en selectie jeugd, perfect licht voor mooie foto’s!
En niet te vergeten: geweldige clubkampioenen!
Ook het komende jaar staat het bestuur voor enkele uitdagingen. Bart Naaktgeboren legt
de eerstkomende bestuursvergadering zijn functie als voorzitter neer. Er is op dit moment
geen kandidaat om Bart op te volgen. Ook het leidingtekort blijft een punt van aandacht.
Het goede nieuws is dat maar liefst 9 KDO jeugdleden een KSS2 lesbrevet hebben
gehaald. Ze gaan vanaf 1 januari 2019 onze leiding ondersteunen bij het geven van de
lessen! We wensen ze hierbij heel veel plezier!
Afgelopen week heeft Bart namens het bestuur afscheid genomen van Thea en Nina.
Thea is al jarenlang de stille motor onder de leiding van onze club. Ze is van het type: niet
praten maar aanpakken! Heel hartelijke dank Thea voor je nooit aflatende inzet als
trainster, invalster en hulp achter de schermen! Ook jij Nina, heel hartelijke dank voor je
fantastische inzet de afgelopen jaren! We zullen je inzet en enthousiasme zeker gaan
missen bij komende evenementen!
Ook nu is het lesrooster weer aan het eind van deze nieuwsbrief opgenomen. Er zijn een
aantal wijzigingen doorgevoerd! Tot slot wenst het bestuur van KDO u heel fijne
feestdagen toe en een sportief 2019!
Onderstaande foto: Steven Ulrich

Nieuwsbrief december 2018

Website
De website van KDO is onlangs ondergebracht bij een nieuwe webhost. Deze overgang
wordt meteen aangegrepen om de opzet van de website enigszins aan te passen. Als dit
klaar is, dan zullen er weer actuele berichten op de website worden geplaatst.
WEBMASTER GEZOCHT!
We zoeken een vrijwilliger die af en toe de lay-out van onze website kan updaten met
een nieuwe foto of een logo van een sponsor. Heb je hiervoor de skills en wil je hier 1
keer in de maand een uurtje aan besteden? Laat het ons gauw weten!
Van de website:
Vrijwilligersdiner 2018
Districtsfinale-2e-en-3e-divisie-in-woerden
Districtswedstrijd 15 december in Hellevoetsluis
Zaterdag 15 december turnden de meisjes van de
3e divisie hun eerste districtswedstrijd in De Fazant
in Hellevoetsluis. Anne, Aimy, Nina, Nikki en Valerie
kwamen uit in categorie pupil 2 N3. Nina werd knap
eerste, vooral doordat ze het verschil maakte op
balk. Aimy kwam net te kort voor een podiumplaats, zij werd 4e. Anne heeft last van
een hamstringblessure, maar wist toch nog 8e te worden. Valerie werd 12e en Nikki
14e. Bij de Jeugd 1 N4 kwam ook Gwen net iets tekort voor het podium en zij werd
netjes 4e. Gwen turnde een prachtige vloeroefening en haalde daarmee de hoogste
score. Demi turnde bij Jeugd2 haar wedstrijd en werd 17e.
Marith en Marleen, turnsters in de Junior klasse, hadden zich goed voorbereid en waren
erg gefocust op het behalen van de doorstroming naar de volgende wedstrijd. Sprong
en brug verliepen voorspoedig, maar balk is meestal het toestel waarbij je de zenuwen
het lastigst in bedwang kunt houden. Met een mooie flikflak van Marleen en een
strakke sprongenserie van Marith haalden beide dames een mooie score op dit toestel.
Daarna lieten ze hun gevarieerde vloeroefeningen zien. Ook sprong en brug kwamen ze
goed door. Toch was het spannend tot het laatste moment. Uiteindelijk behaalde
Marleen de 3e plaats en Marith werd zelfs 1e en daarmee werd zij net als Nina
districtskampioene in haar klasse.
De andere turnsters die zich nog niet geplaatst hebben, krijgen op 16 februari 2019 in
Amsterdam nog een kans om zich te kwalificeren.
Gefeliciteerd met deze prestaties!
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Nieuwsbrief / website / social media
Het bestuur wil graag weten via welk kanaal u de informatie over KDO voornamelijk te
weten komt. Als u dit leest, wilt u dan aub een of meerdere van de onderstaande opties
in korte e-mail ons toesturen?
• De nieuwsbrief
• De website
• Social media (facebook / whatsapp groepen)
• De krant (Vonk / Klaroen)
• De leiding
• Anders, te weten…

Grote Clubactie 2018
Beste verkopers en lotenkopers,
BEDANKT voor jullie bijdrage aan de Grote Clubactie!
Super, er zijn 934 loten verkocht!
Naast de vouchers die door de sponsors van de Grote Clubactie beschikbaar gesteld zijn
bij verkoop van 20 loten, heeft KDO aan drie jeugdleden die de meeste loten verkocht
hebben een cadeaubon beschikbaar gesteld.
Dit zijn Robin van Vliet, Manuel van der Kraan en Jeda Versluis.
De uitslag van de trekking vindt u op het mededelingenbord bij de ingang en in deze
nieuwsbrief! Hopelijk zijn de cijfers te lezen! Zo niet, dan kunt ook de uitslag via deze
link nalezen. Alle winnaars: van harte gefeliciteerd!
Agenda
23 november 2019: Clubkampioenschappen (onder voorbehoud)
Vakantierooster 2018-2019
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 vorig jaar kan deze vakantie
een week worden uitgebreid in overleg met de leiding.
Hemelvaart
30 mei 2019
Pinksteren
10 juni 2019
Zomervakantie
22 juli t/m 1 september 2019
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Sponsors van KDO

Sponsor van gymnastiek- en turnvereniging KDO Alblasserdam!
Als sponsor van KDO vergroot u uw naamsbekendheid, bent u maatschappelijk betrokken
en draagt u KDO en haar leden een warm hart toe!
Sponsoring is voor KDO van groot belang. De financiële ondersteuning door sponsoring
biedt de vereniging de mogelijkheid tot vernieuwing. Hiermee kunnen materialen worden
aangeschaft, onderhoud worden gepleegd en activiteiten worden georganiseerd. Dit komt
de uitstraling en de levendigheid van de vereniging en haar leden ten goede. Een
levendige vereniging trekt meer leden, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk
meer zichtbaarheid voor de sponsoren! Zo werken de sponsorgelden als een kloppend
hart binnen elke vereniging.
Hoe wilt u KDO sponsoren? KDO biedt u verschillende pakketten. Ook is sponsoring op
maat mogelijk, waardoor u zelf uw gewenste sponsoring kunt kiezen.
KDO zet zich op haar beurt in voor een goede relatie met haar sponsors, een belangrijke
voorwaarde voor een blijvende, sportieve uitstraling van de vereniging.
U heeft als sponsor keuze uit de volgende pakketten:
□ Clubsponsor!
□ Clubsponsor PLUS!
□ Clubsponsor SUPER!
□ Sponsoring op Maat!
□ Vrienden van KDO
Lees hier meer over KDO sponsoring!
Mogen we u begroeten als de nieuwe Clubsponsor,
of als 1 van de Vrienden van KDO?
Het sponsor doel voor komend jaar is een digitaal reclamescherm bij de ingang van de
sporthal. Hierop willen wij in de toekomst alle sponsoren en vrienden van KDO tonen, de
nieuwsitems uit de nieuwsbrief weergeven en al het actuele nieuws presenteren. Heeft u
ideeën hierover, of wilt u helpen met de sponsoring? Mail: kdo.johan@gmail.com
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