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Leden 

  
2017               2018 

Jeugdleden t/m 15 jaar           246                 267 

             

Leden 16 jaar en ouder           236                 228       

  

Totaal                                     482                 495 

 

 

Inleiding 
 

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van het verenigingsjaar 

2018. Dit jaar kent een aantal markante momenten. 

 

Een van die momenten is dat we afscheid hebben genomen van de oude zaal aan de Parallel-

weg. Onze vertrouwde gymzaal werd verkocht. Velen denken met enige weemoed aan deze 

zaal terug, een zaal met veel geschiedenis en herinneringen. Ondanks de gebrekkige staat en 

de emmers die nodig waren om de lekkage op te vangen overheersen de warme gevoelens. 

De zaal werd gestript en het bruikbare materiaal werd vakkundig verwijderd en op een of an-

dere wijze hergebruikt. KDO heeft jarenlang plezier beleefd in deze gymzaal. Het laatste 

nummer van KDO4you, gemaakt door Trix Koop en Maaike Tuijtel, is gewijd aan deze zaal. 

 

Het mooiste moment was uiteraard de opening van de nieuwe turnhal in sporthal Molenzicht. 

Samen met CKC Kinderdijk mochten wij onze nieuwe accommodatie betrekken na noeste ar-

beid van vele vrijwilligers van beide verenigingen en van Stichting Sporthal Molenzicht. 

Maaike Tuijtel werd bereid gevonden om met haar kennis en ervaring de bouw van de turnhal 

voor KDO te begeleiden. Hier heeft zij vele uren in gestopt en wij zijn haar zeer erkentelijk. 

Maar natuurlijk ook na intensieve samenwerking met de gemeente Alblasserdam vanwege 

wat daar allemaal bij kwam kijken, waaronder ook het bewegingsonderwijs. Op 31 augustus 

was de officiële opening en op 1 september -KDO bestaat dan precies 109 jaar- is er de open 

dag waar iedereen een kijkje kon nemen. Vele demonstraties trokken publiek, die zich ver-

gaapte aan ons fonkelnieuwe onderkomen. Als vereniging zijn wij er trots op. De nieuwe hal 

is een goede zaak voor Alblasserdam. 

 

Deze historische mijlpaal luidt een nieuw tijdperk in. Een tijdperk van modern turnen, maar 

ook van samenwerken met andere partijen, rekening houden met elkaars planning, wensen en 

de afgesproken spelregels. 

 

Het jaar 2018 was ook een jaar van vertrekkende leiding: Thea van Drunen, Sanne Koops en 

Nina Kooijman stopten met hun lesgevende taken. Onze dank aan deze dames is groot 

In een tijd van toenemende krapte aan leiding begint het te wringen. KDO zag dit in en inves-

teerde in opleiding in de jeugd met het idee dat opleiden van de jeugd als trainers leidt tot bin-

ding aan de vereniging en continuïteit van de lessen. De uitdaging ligt nu erin om door deze 

krappe periode heen te komen met de blijvende ambitie om Alblasserdammers te laten spor-

ten. 

 

Het bestuur is dit jaar uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden, te weten Pim Groenendijk 

(wedstrijd- en breedtesport) en Gerda van der Spoel (algemeen bestuurslid) 
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Bestuur 

 
Het bestuur bestond per 31 december 2018 uit de volgende personen: 

 

Voorzitter     : Bart Naaktgeboren 

Penningmeester    : Pieternel Bultema  

Secretaris     : Chantal Tolksdorf 

Bestuurslid Wedstrijd- en Breedtesport : Pim Groenendijk 

Bestuurslid PR & Communicatie  : Johan Pel 

Bestuurslid Zaalbeheer/vrijwilligers/leiding : Samantha Heskes 

Bestuurslid Algemeen   : Gerda van der Spoel 

  



 

Jaarverslag 2018 KDO Alblasserdam 

4 

PR & Communicatie 

 
Nieuwsbrieven  
Afgelopen jaar zijn er 10 nieuwsbrieven verstuurd naar de leden met daarin uiteenlopende 

stukjes over sponsoracties, nieuwe vrijwilligers gevraagd, wedstrijdaankondigingen en club-

activiteiten. Tevens werd er via dit kanaal nieuws gedeeld vanuit het bestuur. Doelstelling 

voor komend jaar is duidelijke positionering van de sponsors in de nieuwsbrief. 

 

Pers  
Berichtgeving naar media en belangstellenden gaat via onze website (www.kdo-alblasser-

dam.nl), de facebook pagina en de schrijvende pers. Er zijn kleine stukjes verschenen van 

o.m. de clubkampioenschappen, turnwedstrijden, de DOK11 clubkasrun en de Grote Clubac-

tie! Berichten zijn gestuurd naar (en meestal ook geplaatst in) de Vonk, de Klaroen, het AD 

en op Alblasserdams Nieuws. 

 

Sponsors 

Dit jaar is er een nieuw sponsorpakket samengesteld. Ook is sponsoring op maat mogelijk. 

Een sponsor kan kiezen uit: 

□ Clubsponsor! 
□ Clubsponsor PLUS! 
□ Clubsponsor SUPER! 
□ Sponsoring op Maat! 
□ Vrienden van KDO 

Nieuw is dat sponsors een contract aangeboden krijgen (m.u.v. Vrienden van KDO). Een actie 

die via de website loopt is SponsorKliks. Hiermee is het mogelijk om KDO te sponsoren. Le-

den 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 be-

richten en oproepen en met acties als SponsorKliks hopen we ook komend jaar weer meer be-

zoekers te verwelkomen!  

 

Website 
Het contract met Daju Design is beëindigd. Het bestuur heeft een nieuw webhosting contract 

afgesloten bij Hostnet. De website is vernieuwd, en het beheer van de site valt nu onder PR en 

communicatie. Een aantal van de leiding is aangesteld als (mede)redacteur voor het plaatsen 

van berichten en oproepen. 

 

KDO4you  
Het contract met uitgever Editoo is beëindigd. Het clubblad KDO4you is dit jaar als jubileum-

uitgave verschenen, redactie wederom bij Trix Koop i.s.m. Maaike Tuijtel. Het bestuur hoopt 

in 2019 een digitaal scherm aan te schaffen om alle leden ook bij de ingang op de hoogte te 

houden. 

 

Communicatie met leiding 
Er wordt ge-appt tussen leiding en bestuur. Hierdoor kunnen belangrijke zaken direct aan de 

leiding worden gevraagd, overlegd of gemeld. 
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Activiteiten 
 

In maart werden de sportverkiezingen gehouden door gemeente Alblasserdam hier heeft KDO 

zich weer op de kaart gezet door  het sporttalent Nilton Cetin te leveren. Sebastiaan Pel werd 

voor de derde maal sportman van Alblasserdam!  

 
Paasfeest 

31 maart is voor de jeugd een paasfeest georganiseerd. Dit was een nieuw evenement. Alle 

jeugd kon zich aanmelden om paaseieren te zoeken die door de hele gymzaal waren verstopt. 

Uiteindelijk heeft de jeugd kunnen knutselen, gymen en ook nog paaskoeken kunnen versie-

ren. Een geslaagd paasfeest. 

 

Kampvuur en BBQ 

7 juli is er een BBQ- eindfeest georganiseerd voor alle jeugd vanaf 9 jaar om het seizoen af te 

sluiten. Dit feest hebben we gehouden in het Alblasserbos. Het weer was prachtig waardoor er 

nog zelfs gezwommen is. Na een aantal spellen leven stratego is er heerlijk gebarbecued.  

 

Opening nieuw sporthal  

Na vele jaren intensieve voorbereiding was het dan eindelijk zover: de officiële opening van 

de nieuwe sporthal op Molenzicht. Het grootste evenement van dit jaar was de opening van de 

nieuwe Sporthal. Op vrijdag 31 augustus en 1 september was er een feestelijke opening met 

verschillende demonstraties en activiteiten in en rondom de sporthal. Hierbij heeft KDO laten 

zien wat zij in huis heeft.  

 

Springdagen herfstvakantie 

Op 27 Oktober 2018 is KDO met 71 jeugdleden naar Sommelsdijk gegaan voor de Springda-

gen. Hier doet KDO al een aantal jaren aan mee. Een dag waarbij de jeugd gaat zwemmen, 

bowlen, klimmen, boogschieten en natuurlijk ook gaat turnen. Alle leden hebben een fantasti-

sche dag gehad. 

 

Nieuwe activiteitencommissie 

Er is sinds dit jaar een nieuwe activiteitencommissie. Lotte Stam, Inge van Steenis, Anne 

Groenendijk en Floor Verlinde gaan samen met de oude activiteitencommissie zorgen voor 

een maandelijks activiteit voor de jeugd waarin rekening wordt gehouden met verschillende 

leeftijden.  

 

 

Wedstrijd- en breedtesport 
 

Breedtesport  

De turnsters en turners uit de recreatiegroepen gaan zich ook dit jaar weer laten zien op de 

jaarlijkse driekampen die door ons rayon worden georganiseerd. KDO zal vertegenwoordigd 

zijn door meerdere groepen zowel jongens als meisjes. 

 

Onderlinge wedstrijd  

Meer dan 150 kinderen hebben meegedaan aan de OLW die dit jaar voor het eerst werd ge-

houden in sporthal Molenzicht. Een gezellige wedstrijd en door de gewijzigde opzet ook 
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prima op tijd afgewerkt. Alle niveaus jongens en meisjes van zowel recreatie als selectiegroe-

pen hebben hun beste beentje voorgezet, aangemoedigd door het enthousiaste publiek op de 

volle tribune. 

 

Jury en (hulp)leiding  

In het afgelopen jaar zijn maar liefst 12 jeugdleden gestart met een assistentenopleiding. Zij 

hebben allemaal positief afgerond. We zijn blij met deze nieuwe aanwas want er blijft een 

grote behoefte bestaan aan goede leiding. Het is fijn als toekomstige leiding uit de eigen ver-

eniging komt.  

Nieuwe leiding blijft hard nodig. Door het stoppen van bestaande leiding en de groei van de 

groepen is er veel behoefte aan meer leiding voor alle groepen. Het bestuur is actief op zoek 

naar uitbreiding van het trainerscorps maar het blijkt zeer moeilijk om mensen van buitenaf te 

vinden.  

Zowel voor het dames als het heren turnen blijven wij opzoek naar nieuwe juryleden. Vooral 

vanaf TD2 en TH3 om hen op hoger niveau te kunnen inzetten. We moedigen de bestaande 

juryleden natuurlijk ook aan om zich verder te ontwikkelen.  

 

NTS selectie  

De NTS selectie doet mee met TuCo’s, districtswedstrijden, landelijke wedstrijden, jong ta-

lent wedstrijden en open wedstrijden. Ook dit jaar was weer bijzonder succesvol te noemen. 

Talloze medailles bij TuCo’s en districtswedstrijden, een enorm aantal districtsfinales en 10 

meisjes plaatsten zich voor de landelijke wedstrijden. 

 

RTT selectie  

Ook dit jaar is de RTT weer actief geweest met de deelname aan wedstrijden. De keuze A 

heeft mooie oefeningen laten zien, helaas net niet goed genoeg om de finale van de RTT  te 

bereiken. De verplichte B turnsters hebben de finale wel bereikt en zijn zelfs 2e geworden. 

 

Naast deze prestaties in team verband hebben 11 RTT turnsters meegedaan met de individuele 

rayon kampioenschappen in Hendrik Ido Ambacht. Hierbij hebben zij 8 gouden, 7 zilveren en 

3 bronzen medailles behaald met de toetselfinales en 2 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen me-

daille in de meerkamp. 

 

Jongens selectie  

De mannen deden het ook dit jaar weer fantastisch. 10 jongens plaatsten zich voor de lande-

lijke wedstrijden en dat leverde 7 finaleplaatsen op. Turntweeling Jeftha en Joshua  excel-

leerde dit jaar door de plekken 1 en 2 op het Nederlands Kampioenschap te bezetten. Daar-

naast behaalde Jeftha nog een 1e plaats op brug, 2e plaats op ringen. Joshua behaalde een 1e 

plaats op ringen en sprong en de 2e plaats op vloer.  

 

Extra springgroep 

Ook is er een nieuwe les gekomen, die KDO nog toegankelijker maakt. Een extra springgroep 

is toegevoegd in het rooster op de vrijdagavond. Dit is een groep waarbij iedereen vanaf 9 jaar 

aan mag sluiten ongeacht of je een turnachtergrond hebt. Een lesuur waarbij het vooral draait 
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om met plezier te springen op verschillende springtoestellen. Hier is al veel verschillend pu-

bliek op af gekomen. Niet alleen leden, maar ook freerunners die we tijdens de open dag ge-

vraagd hebben om te komen. Al met al is deze groep uitgegroeid tot +/- 20 deelnemers.  

 

Nieuw lesrooster 

Zoals verwacht startte het nieuwe lesrooster vanaf september zonder slag of stoot. 

 

Vrijwilligers 

 

In 2018 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. 

Doordat in augustus de verhuizing naar Molenzicht is gepland,  is de grote schoonmaak in de 

vakantie niet meer nodig. 

 

Het clubblad is alleen in december 2018 uitgekomen, als zijnde speciale ‘ jubilieum’ uitgave , 

naast de redactie die zorgt voor het tot stand komen van het blad, zijn er een aantal vrijwil-

ligers die het rondbrengen en de coördinatie hiervan verzorgen. Ook de afspraken met adver-

teerders en het zoeken van nieuwe adverteerders wordt gedaan door vrijwilligers. 

 

In 2018 is de RABO-bank gestopt met de clubkasrun en is dit evenement overgenomen door 

DOK 11 daarnaast is de Grote Clubactie ook weer georganiseerd. 

 

Sinds enkele jaren beschikt KDO over een klusteam. Dit team verzorgt alle klussen in en om 

de zaal. Rondom de verhuizing is het klusteam zeer actief geweest, m.n. Frank en Pim Groe-

nendijk, Ben van Gelder en Arjan van der Vliet. Dankzij hen zijn er talloze zaken ge(de)mon-

teerd, hersteld en aangepast. 

 

Het afgelopen jaar heeft KDO meegedaan aan veel wedstrijden, of zelf wedstrijden georgani-

seerd. 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 toestel sjouwers niet. Veel vrijwilligers zijn er op 

zo’n dag in touw om alles in goede banen te leiden. 

 

Bij de traditionele springdagen in oktober zijn  tevens een aantal vrijwilligers beschikbaar. 

 

Niet te vergeten onze vrijwilligers die de ledenadministratie en de contributieadministratie 

bijhouden voor de vereniging, Joke Middelbosch en Julia Baas, Diana Duijndam die de uit-

gifte van de gympakjes verzorgt, dhr. Gerard Elkhuizen die het archief bijhoudt, en de dames 

Ria Bos en Hennie Zuidervliet die de jaarlijkse bingo organiseren. 

 

En alle mensen die op de vrijwilligerslijst staan, zichtbaar of onzichtbaar, zijn onmisbaar voor 

KDO. Daarom is het traditie om jaarlijks deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten door het 

aanbieden van een vrijwilligersetentje. Op zaterdag 8 december 2018 was het weer zover. 

Het thema voor deze middag/avond was Winter. De zaal van de Ontmoetingskerk was geheel 

in stijl ingericht. De gasten werden ontvangen met glühwein als welkomstdrankje en ook de 

gerechten waren uiteraard winters. Kortom het was weer een geslaagde middag/avond. Mede 

door het culinaire hoogstandje van de kookploeg. 
 

Met de nieuwe turn- en sporthal is het aantal vrijwilligers gekrompen omdat er niet meer wekelijks 

schoongemaakt behoeft te worden. Daarom is het traditionele etentje in 2018 in deze opzet voor het 

laatst geweest. 


