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Notulen Algemene Ledenvergadering KDO Alblasserdam 12 maart 2019 

Aanwezig: 55 leden en/of ouders van leden 

 

 

1. Opening en welkom door de voorzitter 

Om 20.02 uur opent de voorzitter (Bart Naaktgeboren) de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom, in het bijzonder ereleden en leden van verdienste. Hanny Onrust is op 31-12-2018 overleden. Bart 

vraagt een moment van stilte om haar te gedenken. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stukken zijn niet ontvangen. Er zijn ook geen bijzondere mededelingen.  

 

3. Vaststelling van de notulen vorige ledenvergaderingen 

De bijzondere ledenvergadering notulen staat vanaf vandaag op de website. Binnen twee weken kan hierop 

gereageerd worden. Hierna wordt hij vastgesteld.  

De notulen van de vorige algemene vergadering wordt doorgenomen. Formeel is de notulen van de vorige 

algemene ledenvergadering vastgesteld.  

 

4. a) Verslag van de kascommissie over 2018 

De kascommissie over 2018 bestond uit Denise Stam en Gerard Wasser (reservelid Bert Groenveld).  

Denise Stam is afwezig als lid van de kascommissie. Gerard Wasser neemt het woord. Samen zijn zij bij 

Pieternel Bultema geweest en hebben alle financiële zaken doorgenomen. Geen kritieke opmerkingen. 

Gerard en Bart vraagt de leden om goedkeuring over de financiën. Hierop volgt applaus. 

 

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

Er is nog 1 clubblad KDO4you gemaakt, dit was de laatste editie.  

Vroeger werden alle sponsoren benoemd in het clubblad. Nu kan dit dus niet meer. Er is nu een andere 

optie: dit is de website en er is een banner, deze is getoond tijdens de ledenvergadering. Trix en Maaike 

worden bedankt voor het maken van het clubblad. Ria Bos en Hennie Zuidervliet zetten zich in om 

(nieuwe) sponsoren te zoeken.  Inkomsten worden gehaald uit (nieuwe) sponsoren.  

 

5. Benoeming leden van de kascommissie 

Denise Stam stopt met de kascommissie. Zij is vandaag niet aanwezig op deze algemene ledenvergadering. 

Zij wordt door de voorzitter bedankt voor haar inzet het afgelopen jaar.  

Gerard Wasser en Bert Groenveld zeggen toe zitting te willen nemen in de kascommissie. Steven Ulrich 

heeft zich aangemeld als reservelid.   

 

6. Vaststelling van de jaarrekening van 2018 van de vereniging 

De jaarrekening over 2018 wordt blad voor blad doorgenomen en toegelicht door Pieternel. 

De Jaarrekening is dit jaar anders dan voorheen vanwege  uitgave aan de stichting van de nieuwe turnhal. 

Pieternel legt uit dat er rekening moet worden gehouden met andere kosten. 

 

7. Vaststelling van de begroting 2019 

Pieternel licht de begroting toe.  

Ook de jaarrekening wordt onder luid applaus goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

8. Vaststelling van jaarverslag 2018 van de vereniging 

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

De jubilarissen zijn gehuldigd door Bart Naaktgeboren. Zij krijgen hun speldje, oorkonde en een bos 

bloemen. We hebben dit jaar 11 jubilarissen, te weten: 

 

Mw. Maaike Tuijtel  65 jaar lid 

 

Mw. Lena Elkhuizen 50 jaar lid 

 

Mw. Erna Bas 40 jaar lid 

Mw. Wilma Tromp 40 jaar lid (2017) 

 

Mw. J.I. de Gruiter 25 jaar lid 

Mw. Annemieke Noordzij 25 jaar lid 

 

Mw. Jeanette de Blieck 12,5 jaar lid 

Dhr. Lucas Kanters 12,5 jaar lid 

Mw. Joke Middelbosch 12,5 jaar lid 

Mw. Wil Vierboom 12,5 jaar lid 

Mw. Floor Verlinde 12,5 jaar lid 

 

Dit jaar hebben we een bijzonder koppel dat toegesproken wordt door de voorzitter. Maaike Tuijtel is 65 

jaar lid van de vereniging en heeft vele prachtige functies bij KDO gehad. Haar dochter: Wilma Tromp, 40 

jaar lid, werd ook gehuldigd. Ook zij heeft meerdere functies gehad binnen KDO. Alsof dat niet genoeg 

was, is ook (klein)dochter Floor Verlinde gehuldigd. Dit bijzondere moment, 3 generaties,  is op de foto 

gezet.  

 

Mw. Lena Elkhuizen, haar lidmaatschap wordt bestempeld als bijzonder. Zij wordt bedankt voor al haar 

steun aan KDO , maar ook de steun richting de functies van haar man.  

 

10. Bestuursverkiezing 

 

        Aftredend en herkiesbaar : Pieternel Bultema en Samantha      

Heskes 

 

Aftredend en niet herkiesbaar : Bart Naaktgeboren 

  

Zowel Pieternel Bultema als Samantha Heskes, zijn opnieuw herkiesbaar voor een functie in het bestuur. 

De leden juichen dit toe. Zij blijven in het bestuur. 

 

Bart geeft aan dat hij 9 jaar voorzitterschap met veel plezier heeft gedaan. Hij heeft samen met Maaike het 

traject naar de nieuwe zaal begeleid waar hij erg van heeft genoten. Hij wil zijn rol als voorzitter graag 

doorgeven aan iemand anders. Het bestuur is daarom opzoek naar een nieuwe voorzitter. Bart stopt met zijn 

functie in het bestuur. 

 

11. Voordracht en verkiezing kandidaat-bestuursleden  

Het bestuur heeft behoefte aan nieuwe bestuursleden en dit is tijdens de vergadering genoemd. Er wordt 

gevraagd om mee te denken voor een invulling van het bestuur. Tijdens de vergadering is er niemand die 

zich als kandidaat stelt. Het bestuur gaat hard opzoek naar nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur had gevraagd of kandidaten zich schriftelijk wilden melden voor 01-03-2019. Hier is helaas 

geen reactie op gekomen. 

 

12. Voorstellen door leden (schriftelijk ingediend voor 1 maart 2019) 

 

13. Rondvraag 

Er is tijd gemaakt om rondvragen te beantwoorden. 

 

14. Sluiting 
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Om 21.10 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. 


