Nieuwsbrief Oktober 2019
Van het bestuur
Beste leden en ouder/verzorgende,
Het sportseizoen 2019/2020 is weer gestart. Na onze jubileum uitvoering is
er binnen de vereniging veel gebeurd. Allereerst willen wij nogmaals de nadruk
leggen op ondersteuning van het bestuur, zoals een voorzitter en iemand voor de
contributie, maar ook iemand die graag een les met of zonder muziek wil geven nu
de Zumba is weggevallen.
Wie wil een taakje overnemen van ons?
KDO lessen en leiding !?
Het bestuur is nog steeds op zoek naar leiding voor dansante of ander
soortgelijke lessen en een trainer / trainster voor de selectiedames. 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!
Wedstrijdkalender
De Onderlinge Wedstrijden (OLW) zullen dit najaar niet plaatsvinden maar
op 4 juli 2020.
2e / 3e Divisie Senior
3e
Divisie Jeugd-2

7/8 december
14/15 december

Woerden
Hellevoetsluis

KNGU en privacy (AVG)
In digimembers, ons ledenbestand, is aangevinkt wie toestemming heeft
gegeven voor het maken van foto’ s tijdens activiteiten en/of trainingen.
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 proberen uiteraard 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
Naast de sponsoren die begin dit jaar benaderd zijn, hebben de dames van de
sponsorcommissie vele van onze trouwe sponsoren weer bereid gevonden KDO te
sponsoren voor een jaar.
Ook hebben wij een nieuwe clubsponsor gevonden: PLUS Van Holten, een
supermarkt die het verenigingsleven een warm hart toedraagt en ons op diverse
manieren wilt gaan sponsoren. WELKOM!
Verloren voorwerpen?
Voor de zomervakantie zijn er nog diverse vergeten kledingstukken, bidons,
flesjes, turnmateriaal aangetroffen in de kleedkamers / zaal. Het bestuur heeft
besloten om iedere vakantie de spullen te doneren aan een goed doel. Bent u iets
kwijt? De kist bij de ingang van KDO daar treft u het aan tot de herfstvakantie!
In het nieuws
Tijdens de 55+ Beurs in Landvast heeft KDO zich kunnen presenteren met de
dames en heren van Gerda Zijderveld. Zij wil een nieuwe les gaan starten, met
iedere week een ander soort thema.
Schitterend eindresultaat van de Clubkasrun op 17 september! Ook dit jaar is
KDO in het eindklassement op de 1e plek geëindigd. Er hebben 196 deelnemers
meegedaan, waarvan 83 jonger dan 15 en 113 ouder dan 15 jaar. De vereniging
heeft hiermee EUR 663,50 binnengehaald. Deelnemers bedankt!
Grote Clubactie
Door leden kan er bij de leiding tot 1 november een lot gekocht worden. Een
lot is 3 euro en hiervan is 80% voor de vereniging. De intekenboekjes die de
jeugdleden hebben gekregen voor 6 november bij de leiding inleveren.
Van beide acties zal een deel van de opbrengsten worden gebruikt voor nieuw
materiaal voor de dansante/gymfit groepen.
Vakantierooster 2019
Herfstvakantie
21 oktober t/m 27 oktober 2019
Donderdag
5 december
Kerstvakantie
23 december t/m 5 januari 2020
Agenda
26 november is er een springdag In Sommelsdijk.
De inschrijving is gesloten
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SponsorKliks
Sponsor KDO gratis!
Koop je wel eens iets online? En wil je KDO ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan
voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van KDO.
Voor jou een kleine moeite, voor ons directe inkomsten. Je hoeft alleen maar de
SponsorKliks-knop op onze KDO-website aan te klikken. Je komt dan uit op de
website van SponsorKliks waar je kan kiezen uit ruim 300 winkels waar je je
bestelling kan doen. Je betaalt voor je bestelling precies hetzelfde, maar er gaat een
commissie naar KDO.
Veel keuze
Bestel bijvoorbeeld op deze manier een pizza via Thuisbezorgd en KDO ontvangt
dan geld in de clubkas. Ook je wekelijkse online-boodschappen van Albert Heijn,
kaartjes en cadeautjes van Greetz, een vakantie van Booking.com of van-alles-ennog-wat via Coolblue of Bol.com zorgen voor geld op de rekening van KDO. En
nogmaals, het kost je niets extra!
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie aan SponsorKliks voor elke
bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie stort
SponsorKliks op de bankrekening van KDO. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld
Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com een commissie uit en profiteert
KDO hier direct van! (Let op: er is geen commissie op boeken. In Nederland geldt per
wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag geen commissie op boeken worden
gegeven.)
Met z’n allen
Op deze manier is er tot nu toe al ruim €650,- opgehaald. Het loont dus echt en KDO
kan het geld goed gebruiken. Stel je eens voor wanneer alle leden, supporters en
overige betrokkenen dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen
die KDO een warm hart toedragen.
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