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Beste allemaal,
Voor u ligt de nieuwsbrief. We zijn inmiddels weer ruim een maand aan het
sporten in deze nog steeds vreemde, onzekere tijden.
Maar het bestuur en iedereen is blij dat er weer in de sport- en turnhal gesport kan
worden, zij het met de nodige maatregelen.
Activiteiten , zoals de onderlinge wedstrijden, kunnen nog niet georganiseerd
worden en voor de selectieleden is het afwachten hoe en op welke wijze de
wedstrijden ingevuld gaan worden.
Ben je nieuwsgierig? Bezoek regelmatig de website!
Voor de vakantie hebben wij als bestuur en selectieleden afscheid genomen van
onze zeer gewaardeerde leidster Ineke van der Vliet. Zij is 12 jaar selectietrainster
van de meisjes geweest en heeft met de meiden vele medailles binnengesleept voor
KDO. Zij was altijd betrokken bij de vereniging en wij vinden het als vereniging
jammer dat we haar ervaring als selectietrainster moeten missen. Gelukkig is Ineke
nog wel betrokken bij KDO, want ze blijft contactpersoon voor het plaatsen van
artikelen op de website.
Het bestuur bedankt alle leden, vrienden en familie voor deelname aan de
zegelactie bij Plus van Holten en KDO is uiteraard ontzettend blij dat we mee
mochten doen met deze actie waardoor we van de Plus een bedrag van € 625,00
hebben ontvangen!

OPROEP!
Nogmaals een dringend beroep aan onze leden en ouders van leden,
om het te melden wanneer u iemand weet die graag een vrijwilligerstaak op zich
neemt.
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GEZOCHT: nieuwe penningmeester
De huidige penningmeester heeft aangegeven dat zij graag wil stoppen
met de werkzaamheden in verband met wijzigingen op haar werk.
Daarom zoeken we met spoed een nieuwe penningmeester.
Lijkt het je wat bij onze vereniging de financiële administratie te doen,
periodiek financiële overzichten te maken, jaarlijks de begrotingsstukken
op te stellen en deel uit te maken van het bestuur? Meld je dan aan!
Er zijn al taken die bij andere mensen liggen, zoals contributieadministratie, de ledenadministratie en de controles op de
leidingvergoedingen,
Dus je staat er niet alleen voor!
Enige affiniteit met KDO en uiteraard met financiën is gewenst.
De vereniging kan niet zonder penningmeester, dus als je twijfelt,
schroom dan niet om contact op te nemen.

Info en aanmelden kan via
kdo-pennningmeester@hotmail.com

Grote Clubactie
Nu de DOK 11 Clubkasrun niet heeft plaatsgevonden is KDO inkomsten misgelopen
voor de verenigingskas.
Jullie kunnen een kleine bijdrage leveren door een lot te kopen van de
Grote Clubactie.
Een lot van 3 euro is geheel Coronaproof te koop via de volgende link
https://clubactie.nl/lot/kracht-door-oefening/230544
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Gezocht: iemand voor de verkoop van turnpakjes
Voor de recreatieleden hebben wij turnpakjes in de zaal. Daar wordt gepast en
betaald. We zoeken iemand om de verkoop op zich te nemen.
Als een lid een (nieuw) exemplaar nodig heeft, wordt je gebeld en kun je een
afspraak maken in de zaal.
De drukste perioden zijn valk voor de clubkampioenschappen en voor de
Driekampen.
Begin van het jaar tel je samen met de penningmeester de voorraad.
Info en aanmelden kan via kdo-penningmeester@hotmail.com

********************
Gezocht: schoonmakers
In de turnhal waar intensief gesport wordt door de selectie en het magnesium
alle kanten op vliegt is het noodzakelijk dat er - zeker nu - 1x per maand extra
schoongemaakt wordt.
Daarom willen we weer een schoonmaakploeg gaan opzetten.
Aanmelden hiervoor kan via kdoalblasserdam.pim@gmail.com met vermelding
op welke ochtend je beschikbaar bent.
Tip! Kom samen met een vriend of vriendin!
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Stichting Leergeld Drechtsteden staat voor gezinnen en kinderen
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen
aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
De stichting heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen
uit gezinnen met minimale financiële middelen en biedt kansen aan kinderen in
de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
Kinderen kunnen door Stichting Leergeld bijvoorbeeld meegaan op schoolreis,
lid worden van een vereniging of een cultureel uitje plannen.
Daarnaast kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij een aanschaf van een fiets of
zwemlessen regelen als een kind die nodig heeft.
Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien,
ontwikkelen en meetellen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.leergelddrechtsteden.nl

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie

19 oktober t/m 25 oktober 2020
21 december t/m 3 januari 2021
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