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Beste allemaal,
Deze nieuwsbrief in coronatijd geeft informatie over wat er nu bekend is binnen 
onze vereniging. Binnenkort verwachten wij meer nieuws en zullen we jullie op de 
hoogte houden via mail en de website.

Zoals bekend, zijn er in maart jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd.
Zij hebben zich voorgesteld via de website.
Zie: https://kdo-alblasserdam.nl/bestuur/

Van de voorzitter Marc
Ik wil jullie als nieuwe voorzitter allemaal bedanken namens het bestuur voor de 
geweldige steun die jullie aan onze vereniging geven.
De leraren, leraressen en de toezichthouders die vanaf 25 mei weer druk bezig zijn 
met het uitvoeren van de lessen op aangepaste wijze.
Wat kunnen jullie trots zijn op elkaar!
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, zullen na 1 juli de 
regels versoepeld worden voor alle (sport)verenigingen.
Welke voorwaarden de RIVM hieraan gaat stellen voor KDO is op dit moment nog 
onbekend. Zodra wij hierover meer nieuws hebben, zullen wij dit per mail en op de 
website vermelden. 
KDO is er klaar voor en is voorbereid om er straks met elkaar sterker uit te komen en 
de opgaande lijn door te trekken.
Blijf sterk en gezond en help elkaar een beetje!

Actie voor de clubkas
Plus Van Holten biedt in de zomervakantie een mooie actie aan voor de 
sportverenigingen.
Wilt u KDO steunen? Koop dan uw boodschappen bij de Plus!
De actie gaat als volgt:
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Klanten krijgen van 6 juli t/m 19 augustus bij besteding van elke € 10,= een zegel.
(tot een maximum van € 10.000).
Deze zegels plakt u op een spaarkaart.
Bij 20 zegels is de kaart vol. De volle kaart heeft een waarde van € 2,50. Deze 
spaarkaart kunt u doneren aan een deelnemende vereniging naar keuze.
Door de kaart in de inleverton van KDO Alblasserdam te stoppen, steunt u KDO.
Aan het einde van de periode worden alle spaarkaarten opgeteld en ontvangt KDO 
het totaal aan ingeleverde vouchers in euro’s terug
KDO is vrij om dit te besteden aan bijvoorbeeld een familiedag of materiaal.

Jubileum
Onze zeer gewaardeerde, sportieve en trouwe KDO trainster/leidster Gerda 
Zijderveld is  op 1 juli 50 jaar leidster bij KDO!!
In deze coronatijd zullen wij haar als bestuur op gepaste wijze in het zonnetje zetten 
en we zijn ontzettend blij dat zij na 50 jaar ‘haar’ lessen blijft geven zolang zij dat 
wenst en haar gezondheid het toelaat!!

Behalve de vele uren les die Gerda geeft op maandag en dinsdag, is zij ook bij zeer 
veel andere activiteiten van de vereniging betrokken en kunnen wij haar altijd voor 
hand- en spandiensten vragen.
Aan de Gymnastraeda heeft zij met de dames van KDO al 8x meegedaan (om de 4 
jaar). Zij regelt jaarlijks de organisatie van de clubkasrun, en via de gemeente is zij 
actief bij het ABC-team met de balkongym.
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Buiten sporten -→ binnen sporen
In deze bijzondere tijd wordt buitensporten als eerste aanbevolen. Dit houden wij 
nog even aan voor alle groepen, in afwachting van bericht van de Gemeente en de 
richtlijnen van de RIVM over hoe na 1 juli a.s. het binnen sporten met de nodige 
restricties ingevuld kan worden.

Vakantie
De vakantieperiode staat gepland van 20 juli tot 30 augustus 2020.
Betreffende de wens van veel leden om ook in de vakantieperiode trainingen/lessen 
te volgen, zijn wij afhankelijk van veel factoren. We zullen per mail laten weten of de 
lessen in deze periode door kunnen gaan.
Uiteraard zijn we daarbij ook afhankelijk van de mogelijkheden van de leiding.

OPROEP
Het bestuur heeft hulp nodig!!!
Ook nu wij niet volledig draaien in de turnhal, is er heel veel te regelen 
rondom en voor de lessen. Wij zoeken extra bestuursleden en iemand 
specifiek voor de functie van penningmeester.
Wie meldt zich aan of weet iemand die graag een vrijwilligerstaak op 
zich neemt?!
Uw mail kunt u sturen naar kdo-secretariaat@hotmail.com
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