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Van voorzitter Marc

Wat een bijzonder jaar 2020 ligt er achter ons!
Het is nu alweer een jaar geleden dat ook KDO getroffen werd door dit
vervelende virus. Het coronavirus maakte geen onderscheid en treft ons allemaal.

Het positieve nieuws is dat KDO de buitentraining weer mag gaan verzorgen voor de
jeugdleden tot en met 26 jaar . Dit zal volgens de huidige Richtlijnen van het
RIVM/KNGU gebeuren. De betreffende trainer zal hierover contact opnemen (of
heeft dat al gedaan).

Wij willen jullie nogmaals bedanken voor jullie steun aan KDO in deze moeilijke
periode en dat wij het jaar 2020 toch financieel gezond hebben kunnen afsluiten.
Het geeft maar weer aan dat KDO meer is dan alleen een gymnastiekvereniging!
Door jullie positieve houding en die van de trainers en vrijwilligers en niet te 
vergeten die van de Stichting sporthal Molenzicht, blijft KDO een gezonde
vereniging.

13 april om 20:00 uur zal de algemene ledenvergadering digitaal plaatsvinden via
Microsoft Teams. Noteert u deze datum! Hoe u kunt deelnemen volgt in een 
separate mail.
Tijdens deze jaarvergadering zal er vanuit het hoofdbestuur nadere tekst en uitleg
bij actuele zaken worden gegeven zoals o.a. vaststelling van de jaarrekening 2020
en de begroting voor 2021.

Ik wil iedereen , leden vrijwilligers, ouders , kinderen, opa’s en oma’s en iedereen
die ik vergeet, namens het bestuur van KDO een voortreffelijk en gezond 2021
wensen en hopelijk tot 13 april bij de online jaarvergadering!

https://nl-nl.facebook.com/KDOAlblasserdam/
http://www.kdo-alblasserdam.nl/
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Ledenadministratiesysteem
Vanuit de KNGU is besloten om het ledenadministratiesysteem Digimembers
niet meer te ondersteunen vanaf 1 juli 2021.
Het bestuur had de keuze uit twee nieuwe systemen en er is besloten met
Club-assistent verder te gaan.

De afgelopen weken is alles overgezet door Pieternel en zij gaat dit systeem
overdragen aan Joke Middelbosch voor de ledenadministratie en aan Ineke de Jong
voor de contributieadministratie.

Voor Julia Baas een mooi moment om haar werkzaamheden voor de contributie-
administratie over te dragen.
Het bestuur wil Julia bij deze heel erg bedanken voor de afgelopen jaren, waarin zij
zich heeft ingezet om de contributie-inning in goede banen te leiden.

Nieuwe mailadressen
Zijn er vragen over de contributie dan kan dit vanaf nu naar het nieuwe mailadres
contributieadm@kdo-albasserdam.nl
Niet alleen het mailadres van de contributieadministratie is gewijzigd, maar ook die
van de ledenadministratie. Dit is nu ledenadm@kdo-alblasserdam.nl

Inschrijven gaat vanaf nu via onze website met een digitaal inschrijfformulier,
waarbij de gegevens van nieuwe leden direct ingelezen kunnen worden in het
systeem.

OPROEP
Wie wil als ondersteuning van het bestuur zijn/haar steentje bijdragen?
Het mag ook iemand zijn die niet sport bij KDO. We zoeken in het bijzonder iemand
voor de functie van penningmeester .
Wie meldt zich aan of weet iemand die graag een vrijwilligerstaak op zich neemt? 
Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar secretariaat@kdo-alblasserdam.nl

mailto:contributieadm@kdo-albasserdam.nl
mailto:ledenadm@kdo-alblasserdam.nl
mailto:secretariaat@kdo-alblasserdam.nl
https://nl-nl.facebook.com/KDOAlblasserdam/
http://www.kdo-alblasserdam.nl/
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De GYMNAESTRADA;

het grootste gymnastiek feest in 2023 in Amsterdam. 
DAAR MOET JE BIJ ZIJN!!

Binnenkort moeten de verenigingen het aantal deelnemers doorgeven, dat de
intentie heeft er in 2023 bij te willen zijn.
Dit is wel een voorlopige inschrijving. De verenigingen zitten er nog niet aan vast.
De KNGU wilt ongeveer weten hoeveel deelnemers ze kunnen verwachten.

Meedoen kan iedereen!!! Het is zeer laagdrempelig.

Hoe en waaraan kun je meedoen?

Met Holland Massaal, dat is 3x optreden in Het Olympisch Stadion.
De deelnemers aan die show bestaan uit verschillende disciplines:
Acro, Springen, Dansen en Senioren genaamd Masters.
De KNGU streeft naar deelname van 200 gymnasten.
De choreografie wordt verzorgd door de KNGU.
Er zijn geen eisen aan gesteld alleen dat de springers wel een salto moeten kunnen
maken.
Er kunnen combinaties gemaakt worden met bijv. de springgroep en de selectie
en/of de jongensgroep.
Mogelijkheden genoeg bij KDO!!

De oefenstof krijg je thuis en op de instructiedag kunnen er filmpjes gemaakt 
worden.
Iedereen kan aansluiten bij Holland Massaal!
Ook zijn heel veel vrijwilligers nodig. Die kunnen zich bij mij of Maaike Tuijtel
melden.
Ik hoop dat je door het lezen van dit bericht ook enthousiast geworden bent!

Gerda Zijderveld (voor vragen:  c-zijderveld@ziggo.nl)
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