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Van het bestuur:
Beste allemaal, het nieuwe sportjaar is nog maar een jaar oud, en de eerste
sportieve hoogtepunten spatten al weer van onze vernieuwde website! We
wensen iedereen een gezond en vooral sportief jaar toe!
Dit jaar neemt onze voorzitter afscheid. We zijn nog steeds op zoek naar
een opvolger / opvolgster! We hopen uiteraard iemand te vinden die het bestuur
de komende jaren komt versterken. Mogen we u als nieuw bestuurslid
begroeten?
KDO bestaat 110 jaar! Elke 5 jaar vieren we een lustrum. Wie van de
leden/ouders vindt het leuk om dit jaar te helpen? Voor informatie of aanmelden,
graag contact opnemen met Gerda Zijderveld.
De algemene ledenvergadering staat gepland op 12 maart 2019. Verder in
deze nieuwsbrief aandacht voor de AVG, de nieuwe sponsors, de lessen en nog
veel meer. Veel leesplezier!
KNGU en privacy (AVG):
Sinds de invoering van de AVG moet een nieuw lid
aangeven of zij of hij bezwaar maakt voor het plaatsen
van een foto op diverse media. Vorig jaar hebben ook
de huidige leden dit formulier moeten ondertekenen.
De administratie hiervan is bewerkelijk. Binnenkort
komt er ondersteunen vanuit het ledenadministratiepakket digimembers. Bij elk lid kan vanaf dat moment
digitaal de wens worden aangevinkt. Zo kunnen we
gemakkelijker d.m.v. overzichtslijsten bijhouden wie
wel en wie niet toestemming geeft voor publicatie.
Het uitgangspunt blijft dat als u voor eigen gebruik bv tijdens wedstrijden of
trainingen foto’s mag maken van uw dochter / zoon of van uzelf. Zodra u een foto
publiceert op social media, dan moeten andere personen op de foto
onherkenbaar worden afgebeeld, tenzij ze u toestemming hebben gegeven.
De leiding en het bestuur van KDO probeert uiteraard uw wens zo goed als het
kan uw privacy te waarborgen bij het schrijven van stukjes voor de website, krant,
facebook e.d. Mocht u toch tegen een publicatie zijn, laat u het ons dan weten?
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Sponsors 2019:
U heeft de logo’s vast al zien glimmen onder op elke nieuwsbriefpagina… het zijn de
logo’s van onze nieuwe clubsponsors dit jaar!

ClubsponsorSUPER!
De SNS bank Alblasserdam is onze eerste ClubsponsorSUPER!

ClubsponsorPLUS!
ArchiXL – Specialisten in enterprise- en informatie-architectuur.
DOK11 fysiotherapie – Zij houden uw turn en gym-lichaam in topconditie!
Buena Vista – Een heerlijke plek om bij te komen na een wandeling langs de
molens of gewoon om lekker uit eten te gaan!

Clubsponsor
Ford Wensveen – al jaren onze trouwe sponsor!
Borduur atelier Zanen – gespecialiseerd in het machinaal vervaardigen
van logo’s en teksten op elke gewenste textielsoort.
Binnenkort zal het eerste reclamebord in de turnhal worden onthuld. Dit zal het
bord zijn voor de SNS bank Alblasserdam als onderdeel van ClubsponsorSUPER!
Meer weten, of ook sponsor worden van KDO? Hier treft u meer informatie!
Verloren voorwerpen?
Regelmatig treffen wij vergeten kledingstukken, bidons, flesjes, turnmateriaal e.d.
aan in de kleedkamers / zaal. Het bestuur heeft besloten om iedere vakantie de
spullen te doneren aan een goed doel. Bent u iets kwijt? Vraag het uw leiding!
In het nieuws of op de website:
https://kdo-alblasserdam.nl/district-2e-en-3e-divisie-op-19-januari-2019/
https://www.de-vonk.nl/nieuws/algemeen/624473/kdo-turners-beginnen-huneerste-kwalificatiewedstrijd-uitstekend
https://www.de-vonk.nl/nieuws/sport/636045/kdo-turners-realiseren-doeldeelname-aan-het-nk-
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KDO lessen en leiding
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief stond vermeld, blijft het bestuur zoeken naar nieuwe
leiding. Hieronder de huidige stand van zaken:
• De streetdance van Nina is overgenomen door Danique. Zij wordt hierbij geassisteerd
door Inge, en de meiden hebben inmiddels hun draai gevonden!
• Marilena heeft tijdelijk de dinsdagavond Gymfit 40+ overgenomen. Het bestuur is
Marilena heel dankbaar voor haar extra inzet! Voor deze les zoekt het bestuur een
nieuwe vaste leiding.
• De lessen van Michelle (zij is met zwangerschapsverlof) worden tijdelijk door
verschillende leiding en assistenten gedaan. Heel hartelijke dank voor jullie extra inzet!
• Het bestuur is ook nog steeds op zoek naar een trainer / trainster voor de
selectiedames. Het bestuur is heel blij met de extra inzet van de selectie-trainers!
Alle hulp bij deze zoektocht is welkom! Weet je nog iemand of wil je zelf het lesgeven
(weer) oppakken, stap aub naar leiding of bestuur!
Contributie en bondsgeld per 01-01-2019
Contributie per kwartaal m.i.v. 1 januari 2019 is voor jeugd EUR 23 per uur. Senioren 18
t/m 64 jaar € 35,00 € 60,00 € 78,00 en senioren 65 jaar en ouder € 34,00 € 58,00 € 76,00
voor resp. 1, 2,en 3 lesuren. Selectie: aantal uren p/week x € 23,00 Het eenmalige
inschrijfgeld van € 6,00 en de bondscontributie per kwartaal van € 5,50 (t/m 15 jaar) of
eenmalige inschrijfgeld van € 7,00 en bondscontributie van € 6,75 (16 jaar e.o.) per
kwartaal wordt automatisch geïncasseerd.
Agenda
12 maart
16 maart

Algemene ledenvergadering
Driekampen

Vakantierooster 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: deze vakantie kan 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
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Lesrooster 2019

