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Notulen Algemene Ledenvergadering KDO Alblasserdam 14 maart 2018 

Aanwezig: 37 leden en ouders van jeugdleden 

 

Afwezig met kennisgeving: mw. G. Verhoeff, mw. A. van ’t Zelfde, mw. M. Middelburg, mw. J. Baas, mw. J 

van den Tol, mw. L. Zeiderveld, mw. G. Zijderveld, mw. M. Verwoert, dhr. J. Vlieg, Mw. G. Maasland en Mw 

N. Verschoor, mw. C. Goudswaard en mw. M. Groenendijk. 

 

1. Opening en welkom door de voorzitter 

Om 20.00 uur opent de voorzitter Bart Naaktgeboren de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom in het bijzonder ereleden en leden van verdienste. In het afgelopen jaar zijn oud-voorzitter en erelid 

Cees Zijderveld en Ab de Vaal ons ontvallen. Bart vraagt een moment van stilte om hen te gedenken. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn vragen en opmerkingen van Gerard Wasser binnengekomen. Bart stelt voor deze punten te 

behandelen bij de betreffende agendapunten. Er zijn verder geen ingekomen stukken. Ook zijn er door de 

leden geen voordrachten binnengekomen voor nieuwe bestuursleden of andere voorstellen. Dit betekent dat 

agendapunt 13 komt te vervallen. Verder stelt Bart voor om de rondvraag voor de huldiging van de 

jubilarissen in te voegen. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 

 

3. Vaststelling van de notulen vorige ledenvergaderingen 

Dhr G. Wasser merkt op dat de correcte formulering is dat de kascommissie verzoekt de ledenvergadering 

het bestuur al of niet te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid. De notulen van de ALV van 22 

maart 2017 worden verder zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

4. a) Verslag van de kascommissie 

De kascommissie over 2017 bestond uit Thea Reisig en Denise Stam (reservelid Gerard Wasser).  

Denise doet verslag van haar bevindingen en geeft aan dat over 2017 alles in orde is bevonden. Denise en 

Thea vragen de ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 

en beheer over het afgelopen boekjaar. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 

 

b) Verslag van de kascommissie t.b.v. clubblad KDO4you 

Pieternel Bultema heeft de kascontrole gedaan van het clubblad KDO4you, zij geeft aan dat de inkomsten 

en uitgaven van het clubblad verwerkt zijn in de jaarstukken van de vereniging en zijn goedgekeurd. Zij 

bedankt de dames Hennie Zuidervliet en Ria Bos die zorgdragen voor de ontvangsten van adverteerders van 

het clubblad en de acquisitie hiervan. 

 

5. Benoeming leden van de kascommissie 

Thea Reisig heeft nu 2 jaar de controle van de kas gedaan en treedt af. Zij wordt door de voorzitter bedankt 

voor haar inzet gedurende de afgelopen 2 jaar. Gerard Wasser zegt toe zitting te nemen in de kascommissie 

en Bert Groenveld stelt zich kandidaat als reservelid.  

Voor 2018 worden in de kascommissie benoemd: Denise Stam, Gerard Wasser, met als reservelid Bert 

Groenveld. 

 

6. Vaststelling van de jaarrekening van 2017 van de vereniging 

De jaarrekening over 2017 wordt blad voor blad doorgenomen en toegelicht door Pieternel. 

N.a.v. een opmerking van Gerard Wasser is besloten om de totale afschrijving van onze toestellen volledig 

onder 2018 te boeken. Tevens is er een vast bedrag voor de opbrengst van acties opgenomen om deze 

uitgave post voor de nieuwe zaal te kunnen waarborgen. 

De jaarrekening wordt onder luid applaus goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

7. Vaststelling van de begroting 2018  

Pieternel Bultema licht de begroting toe. Zij heeft de begroting gesplitst in een deel oude zaal (t/m juli 

2018) en een deel nieuwe zaal (vanaf augustus 2018) om een reëel beeld te kunnen geven van de kosten. 

Vragen van de leden: 

1. Sponsoropbrengst is al geboekt voor 2018, waardoor er nog ruimte is voor een jubileum uitgave. 

2. De opbrengsten van de SponsorKliks staan vermeld onder overige kosten. 

Ook de jaarrekening wordt onder luid applaus goedgekeurd door de ledenvergadering. 
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8. Vaststelling van jaarverslag 2017 van de vereniging 

Het jaarverslag (publicatie op de website) wordt door de ledenvergadering goedgekeurd. 

 

9. Ontwikkelingen nieuwbouw zaal en algemene gang van zaken KDO 

Er wordt druk gebouwd aan de nieuwe zaal. De planning is nog steeds om de zaal in het nieuwe seizoen in 

gebruik te nemen. Maaike is lid van de bouwcommissie en zij adviseert en overlegt met het bestuur o.m. 

over inrichting en algemene zaken. Daarnaast moet er ook voor de oude zaal nog e.e.a. gebeuren, o.m. het 

beëindigen van een aantal contracten (energie, Woonkracht 10). 

De stichting zal een schoonmaakcontract afsluiten voor het schoonhouden van het hele complex. Dit neemt 

niet weg dat schoonmaakhulp vanuit de verenigingen CKC en KDO zeer welkom is. Dit scheelt uiteindelijk 

ook KDO in kosten. Voor KDO gaat het uiteraard om het schoonhouden van de turnzaal. De 

ledenvergadering wordt gevraagd hieraan mee te helpen. 

De turnzaal zal nog moeten worden voorzien van een aanloopbaan. Het idee is dat we hier rond de zomer 

zoveel mogelijk vrijwilligers voor vragen om te helpen met het bouwen hiervan. 

Er loopt een traject met gesprekken met de leiding i.v.m. nieuwe zaal om te kijken naar lestijden, leswensen 

en nieuwe lesideeën. 

Ondanks de positieve berichten rondom de nieuwe zaal, zijn er tegelijkertijd ook zorgen om het aantal 

leiding, met name bij de damesselectie. Ook andere verenigingen hebben dit probleem, en dus lijken we 

regionaal met een aantal andere gymnastiekverenigingen uit dezelfde (bijna) lege vijver te vissen naar 

nieuwe leiding. 

Het clubblad stopt en de voorzitter bedankt alle clubbladbezorgers van harte voor hun inspanningen. Het 

bestuur wil graag een nieuwe boost geven aan de website, om onze adverteerders ook komend seizoen weer 

aan KDO te binden. Samen met de stichting wordt er ook gekeken naar welke manieren van sponsoring 

mogelijk zijn. 

De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1 keer maand. Er wordt opgemerkt dat de advertenties nu te klein zijn 

en deze ook geen telefoonnummer bevatten en dat de lijst niet actueel is. In de laatste nieuwsbrief van 

februari 2018 is de lijst gecontroleerd. Gekeken wordt om via de nieuwsbrief direct naar de website van de 

adverteerder kan worden geklikt. Ook wordt er gevraagd of er nieuwsbrieven kunnen worden uitgeprint 

voor de leden zonder computer. 

De AVG privacywetgeving zal eind mei van kracht worden. De kern van deze Europese wet is dat veilig 

met persoonsgegevens moet worden omgegaan. KDO ontvangt steun vanuit de KNGU. Er is een app 

ontwikkeld om turnverenigingen te helpen bij de overgang. 

Kortom, de vereniging is gezond, maar er is zeker zorg omtrent de leiding. 

 

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar Voorzitter (1 jaar) : Bart Naaktgeboren 

Aftredend en niet herkiesbaar Wedstrijd en breedtesport : Steven Ulrich 

 

Bart geeft aan dat hij na 9 jaar voorzitterschap nog steeds met veel plezier doet. Hij heeft samen met Maaike 

het traject naar de nieuwe zaal begeleid en wil nog aanblijven tot het moment dat KDO daadwerkelijk de 

nieuwe zaal gebruikt. 

Steven geeft aan te willen stoppen met het bestuur, maar niet met het zitten achter jurytafeltjes. 

 

11. Voordracht en verkiezing kandidaat bestuursleden 

Twee nieuwe kandidaten hebben zich gemeld voor een bestuursfunctie en het bestuur is hier erg blij mee. 

De kandidaten zijn Gerda van der Spoel en Pim Groenendijk. Ze stellen zich voor en beiden geven aan zin 

in de bestuursfunctie te hebben, ook met het zicht op de nieuwe zaal. Onder luid applaus van alle 

aanwezigen stemt de ledenvergadering in met de benoeming van Gerda van der Spoel en Pim Groenendijk 

als lid van het bestuur. Ook de voorzitter wordt onder luid applaus nog voor 1 jaar benoemd door de 

ledenvergadering. 

 

12. Rondvraag 

Dhr. Gerard Wasser heeft nog een aantal vragen gesteld via de e-mail. 

1. Welke stappen hebben de verenigingen genomen of gaan nemen om de bondscontributie aan te 

passen om de leden naar redelijkheid te belasten. Welke bijdrage heeft KDO hierin gespeeld? Zo 

niks, wat gaat KDO dan doen? 

Er zijn (al in 2016) meerdere bijeenkomsten geweest waarbij de clubs hun ongenoegen hebben geuit. 

KDO heeft in meerdere bijeenkomsten geparticipeerd. De algemene tendens komt overeen met de 

punten die dhr. Wasser aandraagt en wordt ook door het bestuur van KDO onderschreven. Er zijn 

ingrijpende maatregelen genomen: ontslag van bijna 20 medewerkers, andere inrichting van de 
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organisatie (doelmatiger). Dit moet uiteindelijk leiden tot een goedkopere organisatie en de eerste 

resultaten lijken zichtbaar in de begroting (tekorten weggewerkt). Het bondsbestuur heeft toegezegd om 

de mogelijkheden tot verlaging en differentiatie van tarieven te onderzoeken, maar eerst moet de 

KNGU weer financieel voldoende gezond zijn. Het is nu niet te voorspellen wanneer dat precies is.  

 

2. Heeft KDO een bijdrage ontvangen van de bond KNGU voor de organisatie van de 

regiowedstrijden d.d. 13 januari? 

Alle kosten die door KDO zijn gemaakt zijn vergoed door de KNGU 

 

3. Hoeveel leden van KDO doen aan wedstrijden/activiteiten mee waarbij een bondsbijdrage wordt 

verkregen? 

Vrijwel alle jeugdleden + gymnaestrada deelnemers. Voor de overige leden gaat de bondbijdrage 

voornamelijk in muziekrechten (spelen van muziek tijdens lessen), verzekeringen en opleidingen zitten. 

Maar ook in bijvoorbeeld de tool om de overgang van de nieuwe AVG wetgeving zo optimaal te laten 

verlopen. 

 

4. Wordt de ALV van de KNGU door het KDO-bestuur jaarlijks bezocht? 

De ALV wordt incidenteel bezocht. 

 

De voorzitter bedankt dhr. Gerard Wasser voor het kritisch meedenken 

De overige vragen zijn: 

5. Wat is de hoogte van het bondsgeld? Het bondsgeld is voor 2018 € 26,20 voor senioren en € 21,40 

voor jeugd. 

6. Kunnen ouders op tourbeurt de zaal schoonmaken? Dit lijkt qua planning lastig haalbaar. Het idee 

om de jeugd meer te betrekken bij het schoonhouden van o.m. de kleedkamers wordt goed 

ontvangen. 

 

13. Dit punt vervalt. Er zijn geen voorstellen door leden. 

 

14. Huldiging Jubilarissen 

We hebben dit jaar 25 jubilarissen, te weten: 

Mw. Gré Maasland-Hol 25 jaar lid 

Mw. M.A. van Dijk-Ros 25 jaar lid 

Mw. Ettie Slob-Nuninga 25 jaar lid 

Mw. Nelleke Verschoor 25 jaar lid 

Mw. Joke Alderliesten-Hoek 25 jaar lid 

 

Mw. Danique van der Vliet 12,5 jaar lid 

Dhr. Piet Donkervoort 12,5 jaar lid 

Mw. Ria Donkervoort 12,5 jaar lid 

Mw. Willeke de Gruijter 12,5 jaar lid 

Mw. Marilene Duijndam 12,5 jaar lid 

Mw. Ineke Balistreri 12,5 jaar lid 

Mw. Anja Hofman 12,5 jaar lid 

Mw. Leny de Jong 12,5 jaar lid 

Mw. Gonda Reijenga 12,5 jaar lid 

Mw. Thea Reisig 12,5 jaar lid 

Dhr. Jan Vlieg 12,5 jaar lid 

Dhr. Ada Zweep 12,5 jaar lid 

Mw. Nelie Gonçalves 12,5 jaar lid 

Dhr. Adrie de Haan 12,5 jaar lid 

Mw. Dini Minkelis 12,5 jaar lid 

Mw. Branca Oliveira 12,5 jaar lid 

Dhr. Frans Rodenburg 12,5 jaar lid 

Mw. Corrie Rodenburg 12,5 jaar lid 

Mw. Alie Gaal 12,5 jaar lid 

Dhr. Hans Pleijsier 12,5 jaar lid 
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Mw. M.A. van Dijk-Ros, mw. E. Slob-Nuninga en mw. Joke Alderliesten-Hoek ontvangen een speldje, een 

oorkonde en een bosje bloemen en ze worden kort toegesproken door de voorzitter. Van de 12,5 jarige 

jubilarissen is er niemand aanwezig. 

 

Tot slot spreekt de voorzitter Trix Koop en Steven Ulrich toe. 

Hij bedankt Trix voor haar inzet voor 10 jaar opstellen van het clubblad en beheren van de website. Hij 

memoreert aan de metamorfose van het clubblad en de late uurtjes die Trix aan KDO besteedde. Samen met 

de door Simone van der Linden ontworpen varianten voor het nieuwe logo voor KDO bespraken zij wat zij 

het beste en mooiste vonden. Daaruit is ook het ontwerp voor de KDO4YOU voortgekomen. 

 

Daarna bedankt de voorzitter Steven voor zijn inzet. Met enige kwinkslagen werd teruggekeken op 

intensieve jaren met hoogte- en dieptepunten in bestuurlijk KDO. Een periode, waarin het bestuur elkaar 

goed heeft leren kennen en echt het gevoel heeft gehad zich samen in te zetten voor de zaak. Steven zette 

zich vooral in voor de leiding en jury en alles wat maar met wedstrijden te maken had. Daarnaast had hij 

een grote inbreng in bestuurlijk en beleidsmatige zaken, zoals het in balans brengen van de begroting. 

Gelukkig blijft Steven achter zijn jurytafeltje zitten en daar is KDO erg blij mee. 

 

Vervolgens neemt Steven het woord om dit te beamen en voegt hij er aan toe dat het samen doen een groots 

gevoel is, wat hij bij KDO heeft mogen ervaren en wat de vereniging ook echt tot vereniging maakt. De 

aanwezigen stellen vast dat het goed is om dit vast te houden. 

 

15. Sluiting 

Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdrage. 

Hij nodigt iedereen uit een drankje te nemen en na de pauze deel te nemen aan de bingo, georganiseerd door 

de dames Ria Bos en Hennie Zuidervliet. 


