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Leden
Jeugdleden t/m 15 jaar

2019
232

2020
259

Leden 16 jaar en ouder

209

192

Totaal

441

451

Inleiding
De Corona pandemie die vanaf medio maart voor iedereen gevolgen had en het sporten in
verenigingsverband voor enkele maanden stillegt, heeft vele gevolgen gehad in heel 2020.
De Sporthal is een groot deel gesloten geweest en wedstrijden hebben nagenoeg niet meer
plaatsgevonden in 2020.
16 april is Gerda Zijderveld met het ABC Team begonnen met ‘Balkon Gym’ voor senioren.
Zolang de sporthal gesloten bleef is dit gedurende 20 minuten op diverse locaties bij de Seniorenflats aangeboden.
Op het buitenterrein mocht als eerste de jeugd t/m 18 jaar weer starten, zonder aanwezigheid
van ouders maar met reinigen van handen en materiaal.
Daarna zijn ook de seniorenlessen op het buitenterrein gestart met de nodige aanpassingen en
zoveel mogelijk met eigen materiaal.
Na de zomervakantie kon er binnen gestart worden voor de senioren met de 1,5 meter afstand,
echter op 15 december werd de Sporthal weer gesloten.
Vertrekkende leiding in 2020: Ineke van der Vliet
Nieuwe leiding dit jaar: Jantine Stolk en Boy van Heiningen.
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Bestuur
Het bestuur bestond per 31 december 2020 uit de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid Wedstrijd- en Breedtesport
Bestuurslid PR & Communicatie
Bestuurslid vrijwilligers/activiteiten
Bestuurslid Algemeen

: Marc Dorré
: Pieternel Bultema
: Kirstie van Weijen
: Pim Groenendijk
: Gerda van der Spoel
: Samantha Heskes
: Vacant
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PR & Communicatie
Nieuwsbrieven/Communicatie
Afgelopen jaar zijn er 4 nieuwsbrieven verstuurd naar de leden met daarin voornamelijk het
stopzetten van de sportactiviteiten uiteenlopende stukjes over sponsoracties, nieuwe vrijwilligers gevraagd, het 50-jarig Jubileum van Gerda Zijderveld en een enkele clubactiviteit.
Mailverkeer ivm Corona virus
Op 12 maart is er een bericht uitgestuurd dat op verzoek van NOC*NSF alle activiteiten
worden stilgelegd, geen trainingen, wedstrijden en evenementen.
Uiteindelijk t/m 28 april zullen alle sporthallen en sportvelden gesloten zijn. Vanaf 29 april
mag de jeugd weer samen trainen in de buitenlucht. Met voor de 13 t/m 18 jarige op 1,5meter
afstand. Op 8 mei een mail uitgestuurd dat de volwassenen vanaf 11 mei buiten kunnen gaan
sporten op 1,5meter afstand, zonder gebruik te maken van kleedkamers en binnenruimte.
Vanaf 1 juli kan het binnensporten weer opgepakt worden, met de gebruikelijke regels, maar
er is door de leiding en leden besloten tot na de vakantie buiten te blijven sporten.
Vanaf 31 augustus kan er weer door alle leden binnen gesport worden, maar vanaf 15 december worden weer alle sportactiviteiten stilgelegd.
Pers
Berichtgeving naar media en belangstellenden gaat via onze website (www.kdo-alblasserdam.nl), de facebook pagina en de schrijvende pers. Er zijn in begin van het jaar enkele wedstrijden geweest en op 28 februari is het beweegplein georganiseerd in de sporthal.
Berichten zijn gestuurd naar de Klaroen en op Alblasserdamsnieuws.
Sponsors
Via een zegelactie bij de Plus Supermarkt is een bedrag van EUR 625,- binnengehaald.
Het sponsorpakket dat in 2019 tot stand is gekomen hebben we in 2020 verder uitgerold, helaas is door de Coronacrisis hier minder gehoor aan gegeven. De meeste sponsoren gingen
voor Clubsponsor. Voor de optie Vrienden van KDO hebben we enkele nieuwe vrienden mogen verwelkomen.
Een sponsoractie die via de website loopt is SponsorKliks. Via deze button kan er online aankopen gedaan worden en van die organisatie ontvangt KDO een x-percentage van het aankoopbedrag.
Website
Om achter de schermen van de website via Hostnet het onderhoud te kunnen doen, hebben we
medio 2020 een nieuwe webmaster mogen verwelkomen, zijnde Marco Janse . Hij heeft
voor de bestuursleden nieuwe mailadressen via Hostnet aangemaakt. Later volgt voor de ondersteuning nieuwe mailadressen. Ineke van der Vliet plaatst de stukjes op de website en indien nodig - er zijn een aantal bestuursleden redacteur voor het plaatsen van berichten en
oproepen.
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

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.
Op 25 januari is er kijktraining georganiseerd en iedereen kon komen kijken in onze turnhal.
28 februari is er in de sporthal een ‘beweegplein’ geweest voor de jeugd uit Alblasserdam.
In de ochtend hebben de peuters en kleuters kunnen gymmen, klimmen en klauteren.
In de middag waren er nog 2 groepen oudere kinderen die zich helemaal uit konden leven. Er
was van alles te doen, van trampolinespringen tot trapeze zwaaien.
En als de tijd voorbij was, kregen de kinderen nog een leuk tasje met inhoud mee naar huis,
verzorgd door onze sponsoren . De lunch voor de assistenten was verzorgd door de Dirk van
den Broek.
Op 16 maart is naar alle leden of de ouders van leden een mail gestuurd met de agenda, jaarverslag en jaarrekening en notulen van 2019 en 17 maart is er een Algemene Ledenvergadering per mail gehouden, aangezien er nieuwe bestuursleden gekozen diende te worden voor de
continuïteit van de vereniging.
Door het bestuur is op 13 juli aandacht geschonken aan het 50 jarig jubileum van Gerda
Zijderveld. Na haar buitenles kreeg zij de felicitaties van het bestuur en werd zij verrast door
de aanwezigheid van haar kinderen en kleinkinderen en de burgemeester die haar ook toesprak.
Door het ABC team is een activiteit ‘ Zomerpaspoort’ georganiseerd; KDO heeft op drie
middagen een springfeest georganiseerd voor de jeugd.
11 november heeft KDO samen met het ABC team lessen ‘Kaboutersport’ gegeven. Het ABC
team had drie sessies georganiseerd, waarvan de eerst startte om 14:30 uur.
Onder leiding van het ABC team werd een parcours uitgezet waar men behendigheid leerde
door over banken heen te lopen, daarna trampoline springen en een koprol. Er werden ‘vuurpijlen’ (tennisballen in de korfbalmanden en met Softballen kegels omver gegooid.
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Wedstrijd- en breedtesport
Breedtesport
De jaarlijkse driekampen zijn dit jaar niet georganiseerd.
Onderlinge wedstrijd
Omdat er geen evenementen georganiseerd mochten worden heeft de geplande onderlinge
wedstrijd geen doorgang gevonden.
Jury en (hulp)leiding
In het afgelopen jaar zijn er weer een aantal jeugdleden gestart met een assistentenopleiding.
Zij hebben nog niet tot een afronding kunnen komen doordat de opleiding door omstandigheden is uitgesteld. Wij hopen te kunnen blijven investeren in opleiding voor nieuwe en bestaande leiding.
Dankzij het investeren in het opleiden van jeugdleiding en het aantrekken van nieuwe leiding
wordt het leiders team langzaam iets groter. 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 al bijna geleid tot diskwalificatie.
NTS selectie
8 februari was de eerste wedstrijd in Ridderkerk
RTT selectie
RTT kon met de A groep op 15 februari de wedstrijd in Groot Ammers meedoen en de B
Groep In Dordrecht; op 7 maart een RTT toernooi in Ridderkerk

Heren selectie
7 maart konden de heren deelnemen aan de landelijke kwalificatie in Waddinxveen, daarna
hebben er geen wedstrijden meer plaatsgevonden.
Na 7 maart zijn alle wedstrijden geannuleerd.
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Lesrooster
Het lesrooster heeft een wijziging van leiding ondergaan en een nieuwe leiding is gestart op
vrijdagmorgen.
Ook is er geschoven met de lessen van de jongens/heren.
In verband met de restricties door Corona zijn er aangepaste tijden en BUITEN lessen geweest en de senioren lessen hebben meerdere keren geen doorgang kunnen vinden.
Na het stilleggen van de lessen door de Corona is er in september weer binnen gestart met een
rooster volgens de wensen van de leiding.
I.v.m. Corona is zelfs de groepsgrootte gesplitst om voldoende afstand te kunnen houden.

Vrijwilligers
Vele evenementen hebben niet kunnen plaatsvinden i.v.m. de 1,5 meter afstand.
De Clubkas run heeft niet plaatsgevonden.
De Grote Clubactie heeft wel doorgang kunnen vinden doordat de Jeugdleden met een intekenboekje de loten konden verkopen en ook online konden er loten gekocht worden met inachtneming van de regels.
Er zijn dit jaar 842 loten verkocht !
Door de jeugdleden Fleur van der Westen , Femke de Boer en Jinthe Klop zijn de meeste loten verkocht. Zij hebben namens het bestuur een cadeaubon ontvangen. De verkopers die
meer dan 20 loten hebben verkocht hebben kortingsvouchers van de Grote Clubactie ontvangen. Van deze actie is een deel van de opbrengst gebruikt voor een tablet met een muziekabonnement voor de lessen die met muziek werken.
KDO heeft tot medio maart meegedaan aan wedstrijden, daarna zijn er geen wedstrijden meer
geweest. We danken de mensen die hebben gejureerd.
De volgende vrijwilligers willen we hartelijk bedanken voor de tijd en energie die zij in KDO

hebben gestoken:
de ledenadministratie Joke Middelbosch en de contributie administratie Julia Baas, die bijgestaan is door haar opvolgster Ineke de Jong,
Diana Duijndam die de uitgifte van de gympakjes verzorgt,
dhr. Gerard Elkhuizen houdt het archief bij.
Ria Bos en Hennie Zuidervliet die zich ingezet hebben voor de sponsoring.
Nienke Veen voor Media in krant
Willeke de Gruijter voor de nieuwsbrief opmaak
Iris den Boer voor vergoedingen
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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