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Van het bestuur:

Beste leden en ouder/verzorgende,

Na plaatsing van een nood oproep in de media voor de bestuursfuncties
Voorzitter, Secretariaat en Penningmeester zijn er enkele reacties
binnengekomen om (een deel van) de taken over te nemen van de bestuursleden.
Tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2020 willen wij deze functies gaan
opvullen.
Een bestuursfunctie is van belang omdat KDO een ‘dagelijks’  bestuur nodig heeft.

Wellicht hebben jullie het in de media gelezen dat Nienke Veen genoemd werd.
Wij vinden het fijn dat zij voor ons de stukjes schrijft richting de Pers.

Wij zijn ontzettend blij dat Anouk Dries als leidster is toegevoegd aan onze leiding
voor de selectiedames . Anouk stelt zich uitgebreid voor op onze website onder
algemeen en leiding. 

Tijdens de algemene ledenvergadering willen wij een kandidaat voor het
secretariaat voordragen en hopelijk is er dan ook een vrijwilliger opgestaan voor
het voorzitterschap.

KDO lessen en leiding

Het bestuur hoopt in januari nieuwe leiding voor dansante of ander soortgelijke
lessen te verwelkomen.
Weet je nog iemand die een totaal nieuwe les wil geven of wil je zelf het lesgeven
(weer) oppakken, stap naar de leiding of het bestuur!

Nieuwe leiding
Anouk Dries woont in Rotterdam met man en dochter. Is met haar 15 e begonnen
met lesgeven en dit seizoen begonnen als trainster bij de bovenbouw van de 
a-selectie bij KDO. Naast KDO geeft zij technisch advies en ondersteuning tijdens
trainingen van de selectiegroepen bij
Vlaardingse Gymsport Dynamiek . Ook geeft zij vooral aan peuters en kleuters les
(Nijntje beweegprogramma van KNGU) en verzorgt voor deze doelgroep diverse
sportclinics na schooltijd. 

https://nl-nl.facebook.com/KDOAlblasserdam/
http://www.kdo-alblasserdam.nl/
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Sponsors
Koopt u ook bij onze sponsoren, zij dragen de vereniging een warm hart toe!

Sponsorkliks

Koopt u wel eens iets online? En wil je KDO ook GRATIS sponsoren? Zorg erdan voor     
dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKliks op de pagina van 
KDO. Voor jou een kleine moeite, voor ons directe inkomsten. Wanneer je via de app 
van sponsorkliks naar een webwinkel gaat die ook een eigen app heeft dan VERVALT 
de commissie aangezien er via de app van die webwinkel geen affiliatelinks kunnen
worden geregistreerd.

Activiteiten
Vrijdag 3 januari Nieuwjaarsduik in de valkuil, zie aanplakbiljet.
Zaterdag 25 januari Kijktraining in de turnhal
Vrijdag 28 februari Beweegplein

Grote Clubactie
Alle verkopers en lotenkopers bedankt dat jullie er voor gezorgd hebben dat er voor
KDO 1015 loten zijn verkocht!

Door de jeugdleden Manuel van der Kraan, Robin van Vliet en Fleur van der Westen
zijn de meeste loten verkocht. Zij hebben namens het bestuur een cadeaubon
ontvangen. De verkopers die meer dan 20 loten hebben verkocht hebben een
kortingsvoucher van de Grote Clubactie ontvangen.

De uitslag van de trekking vindt u op de website clubactie.nl Uw lotnummer staat op
uw bankafschrift.

Van de opbrengt van deze loten verkoop zal nieuw materiaal aangekocht worden.

http://clubactie.nl
https://nl-nl.facebook.com/KDOAlblasserdam/
http://www.kdo-alblasserdam.nl/
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Wedstrijden
Bij de dames selectie op 7 december komen Marleen Ulrich en Anne Groenendijk
voor het eerst uit in de seniorenklasse 3e divisie.
Dilara Lagendijk turnde in wedstrijdronde 4 mee in de 2e divisie senioren.
Het was een geslaagde dag turnen, waarbij Marleen zelfs een eerste plaats wist te
behalen binnen het district bij de senioren klasse 3e divisie! 
Van Harte Gefeliciteerd.

Alle 17 jongens uit de selectie deden mee aan de wedstrijd op 7 december en
behaalden fantastische resultaten. Onze jongste turner Ruben den Hartog turnt in de
categorie instap in de 3e divisie en werd met zijn oefeningen 2e! 
De nieuwe selectiejongens, Robin Kannegieter en Ruben van de Enden, hadden hun
eerste officiële wedstrijd. Ruben werd zelfs districtskampioen! En Robin pakte het
zilver.
De turntweeling Joshua en Jeftha Oskamp zijn vanaf dit jaar gepromoveerd naar de
2e divisie, pupil. Joshua mag zich districtskampioen noemen en nam de gouden
medaille mee naar huis en Jeftha werd 2e.       
Jongens Gefeliciteerd!

Het volledige verslag van de dames en heren vindt u op onze website.

Wedstrijdkalender
2e / 3e Divisie Senior 18 januari Den Haag
RTT 25 januari KDO Alblasserdam

Vakantierooster 2019/2020
Kerstvakantie 23 december t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 1 maart 2010
Goede vrijdag 10 april 2020
Pasen maandag 13 april 2020

Gevonden voorwerpen!
In de kist bij de ingang van KDO daar treft u kleding/schoenen en flessen aan die in
de kleedkamers en hal gevonden zijn. Bent u iets kwijt kijk daar anders wordt het aan
een goed doel geschonken!
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