Jaarverslag 2019 Alblasserdamse Gymnastiekvereniging KDO
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Leden
Jeugdleden t/m 15 jaar

2018
267

2019
232

Leden 16 jaar en ouder

228

209

Totaal

495

441

Inleiding
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van het verenigingsjaar
2019. Dit jaar kent een aantal markante momenten.
KDO organiseert iedere vijf jaar een uitvoering/demonstratie voor familie, vrienden, buren en
belangstellenden. Zaterdag 29 juni werden er tussen 10.00 en 12.00 uur demonstraties gegeven. Het Beweegplein, dat 's middags van 14.00 uur tot 16.30 uur was gepland ging vanwege
hoge temperaturen niet door. Iedereen genoot aan het einde van uitvoering van een lekker
frietje met snack.
Tijdens de 55+ Beurs in Landvast heeft KDO zich kunnen presenteren met de dames en heren
van Gerda Zijderveld. Inzet was het starten van een nieuwe les, met iedere week een ander
soort thema.
Van 7 tot 13 juli 2019 werd de Wereld Gymnaestrada gehouden in Dornbirn, Oostenrijk. Ook
deze editie vertrok een grote delegatie bestaande uit 46 dames uit de Alblasserwaard en de
Krimpenerwaard naar dit fantastische gym- en turnevenement. De naam van de groep was De
2 waarden, en zij traden op als The Andre Rieu Dance Sisters. Op 5 mei was er een try out
voor familie, vrienden en belangstellenden in Sporthal Blokweer.
Vertrekkende leiding dit jaar: Zsuzsanna Kobor, Sander de Kivit en Althaea van Eijck.
Nieuwe leiding dit jaar: Anouk Dries.
In een tijd van toenemende krapte aan leiding begint het te wringen. KDO zag dit in en investeerde in opleiding in de jeugd met het idee dat opleiden van de jeugd als trainers leidt tot binding 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 sporten.
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Bestuur
Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit de volgende personen:
Voorzitter
: Vacant
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
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PR & Communicatie
Nieuwsbrieven
Afgelopen jaar zijn er 5 nieuwsbrieven verstuurd naar de leden met daarin uiteenlopende
stukjes over sponsoracties, nieuwe vrijwilligers gevraagd, wedstrijdaankondigingen en clubactiviteiten. Tevens werd er via dit kanaal nieuws gedeeld vanuit het bestuur.
Pers
Berichtgeving naar media en belangstellenden gaat via onze website (www.kdo-alblasserdam.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 Clubactie! Berichten zijn gestuurd naar (en meestal ook geplaatst in) de Vonk, de Klaroen, het AD
en op Alblasserdamsnieuws.
Sponsors
Dit jaar is er een nieuw sponsorpakket uitgerold, bestaande uit de volgende samenstelling:
□ Clubsponsor!
□ Clubsponsor PLUS!
□ Clubsponsor SUPER!
□ Sponsoring op Maat!
□ Vrienden van KDO
Een sponsoractie die via de website loopt is SponsorKliks. Hiermee is het mogelijk om KDO
te sponsoren. Leden gaan hiervoor naar de KDO-website om daar op de button van SponsorKliks te klikken om vervolgens privé aankopen te doen.
Website
Het contract voor webhosting loopt bij Hostnet. De website is vernieuwd en het beheer van de
site valt nu onder PR en communicatie. Willeke de Gruijter heeft enkele stukjes op de website
geplaatst en een aantal leden van de leiding is aangesteld als (mede) redacteur voor het plaatsen van berichten en oproepen.
Door de website actueel te houden met vele leuke berichten en oproepen en met acties als
SponsorKliks hopen we ook komend jaar weer meer bezoekers te verwelkomen
Communicatie met leiding
Er wordt geappt tussen leiding en bestuur. Hierdoor kunnen belangrijke zaken direct aan de
leiding worden gevraagd, overlegd of gemeld.
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Activiteiten
Sportverkiezingen
In 2019 Vorig zijn er geen sportverkiezingen gehouden. Er was te weinig animo vanuit de
sportverenigingen binnen Alblasserdam. De gemeente gaat proberen nu iets anders te organiseren. Hier wordt nog over nagedacht. Wij willen als club hierin meedenken. Dit is gemeld bij
de gemeente.
Mafkezenspel
Op zaterdag 23 maart 2019 is er een mafkezenspel georganiseerd. Dit was een evenement die
we eerdere jaren ook als eens uitvoerde. Tijdens de ‘vossenjacht’ konden de leden in Alblasserdam de ‘mafkezen’ zoeken. Het was een geslaagde dag. De jeugd heeft het naar zijn zin
gehad.
Jubileum 110 jaar
26 juni is er een uitvoering geweest, hier is door alle groepen aan deelgenomen. Het geplande
beweegplein is afgelast i.v.m. zeer hoge temperaturen. In een later stadium zal dit georganiseerd worden.
Springdagen herfstvakantie
Op 26 Oktober 2019 is KDO met 66 jeugdleden naar Sommelsdijk gegaan voor de Springdagen. 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 fantastische dag gehad.
Pietengym
Op 29 november 2019 organiseerde de activiteitencommissie een pietengym. Hiervoor hadden zich 17 kinderen aangemeld. De kinderen konden gymmen met pieten en kregen achteraf
nog een cadeautje.
Nieuwjaarsduik blokkenbak
Op 3 januari 2020 zou er een geheel nieuw activiteit plaatsvinden. Een nieuwjaar duik, maar
dan in de blokkenbak. Helaas hadden hier zich maar 8 kinderen voor aangemeld en heeft de
activiteitencommissie besloten om dit niet door te laten gaan.
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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
In 2019 is geen onderlinge wedstrijd georganiseerd. Mede door bezetting van de sporthal Molenzicht. De onderlinge wedstrijd van het seizoen 2019-2020 zal daarom in plaats van in november, de traditionele periode, in juni 2020 gehouden worden.
Jury en (hulp)leiding
In het afgelopen jaar zijn er weer een aantal jeugdleden gestart met een assistentenopleiding.
Zij hebben deze allemaal positief afgerond. We zijn blij met nieuwe aanwas want er blijft een
grote behoefte bestaan aan goede leiding. Het is fijn als toekomstige leiding uit de eigen vereniging komt.
Dankzij het investeren in het opleiden van jeugdleiding en het aantrekken van nieuwe leiding
wordt het leiders team langzaam iets groter. Helaas zijn dit jaar een aantal leiding gestopt,
nieuwe leiding blijft daarom hard nodig. 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. Helaas heeft het niet kunnen aanleveren van juryleden er bijna geleid tot diskwalificatie.
NTS selectie
De NTS selectie doet mee met TuCo’s, districtswedstrijden, landelijke wedstrijden, jong talent 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 verschillende meisjes plaatsten zich voor de landelijke wedstrijden.
RTT selectie
Ook dit jaar is de RTT weer actief geweest. Er is deelgenomen aan teamwedstrijden in het
Rayon met vele thuis en uitwedstrijden. De keuze A en verplichte B turnsters hebben mooie
oefeningen laten zien. Zij hebben mooie prestaties geleverd.
Jongens selectie
De mannen deden het dit jaar weer fantastisch. Alle heren plaatsten zich voor de landelijke
wedstrijden en dat leverde 10 finaleplaatsen op. Zowel in de voorgeschreven- als de keuze oefenstof zijn medailles gewonnen in verschillende kleuren. Goud en zilver werd behaald in de
4e divisie keuze oefenstof. Ook in de 3e divisie voorgeschreven oefenstof werd goud en zilver
behaald. De mannen hebben KDO goed op de kaart gezet.
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Lesrooster
Het lesrooster is helaas gewijzigd per september. Sindsdien is de Zumba helaas niet meer terug te vinden in het lesrooster. Gelukkig is er verder met weinig wijzigingen voortgegaan met
het lesrooster van vorig seizoen.

Vrijwilligers
Schitterend eindresultaat van de Dok11 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.
Er zijn dit jaar meer loten verkocht met de Grote Clubactie dan voorgaande jaren: 1015 loten!
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.
Van deze actie is een deel van de opbrengst gebruikt voor nieuw materiaal voor de dansante/gymfit groepen.
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 Groenendijk, Ben van Gelder en Arjan van der Vliet. Dankzij hen zijn er talloze zaken ge(de)monteert, hersteld en aangepast.
Het afgelopen jaar heeft KDO meegedaan aan veel wedstrijden. We danken de mensen die
hebben gejureerd.
Onze vrijwilligers die de ledenadministratie en de contributie administratie bijhouden voor de
vereniging, Joke Middelbosch en Julia Baas, Diana Duijndam die de uitgifte van de gympakjes verzorgt, dhr. Gerard Elkhuizen die het archief bijhoudt, en dames Ria Bos en Hennie
Zuidervliet die de jaarlijkse bingo organiseren en zich fantastisch inzetten voor de sponsoring.
Nienke Veen voor Media in krant
Willeke de Gruijter voor de website
Iris den Boer voor vergoedingen
Ineke de Jong die Julia ondersteunt
Wij danken óók al onze vrijwilligers die hierboven niet bij naam genoemd zijn! Dankzij jullie, onze vrijwilligers, kan de vereniging blijven bestaan!
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