
Algemene Ledenvergadering KDO Alblasserdam 17 maart 2020 

In verband met het corona virus heeft het bestuur van KDO Alblasserdam een digitale 

algemene ledenvergadering georganiseerd. Er hebben 23 leden hun stem uitgebracht. 

Hieronder volgt de uitslag per gestelde vraag. 

 

Gaat u als lid van de ALV akkoord / niet akkoord met: 

1 de notulen van de ALV 2019?     Antw:  Akkoord 23 leden 

2 de financiën zoals vastgesteld door de kascommissie? Antw:  Akkoord 23 leden 

3 het jaarverslag 2019?       Antw:  Akkoord 23 leden 

4 het aanstellen van de kandidaten tot het bestuur van KDO? Antw: Akkoord 23 leden 

 

Het bestuur is zeer verheugd met deze uitslag! Er zijn nog een aantal vragen vanuit de 

algemene ledenvergadering gesteld. Het bestuur geeft hieronder antwoord op deze vragen. 

Mw Petra van Leeuwen 

Moeten wij ons zorgen gaan maken over de financiën? Nieuwe zaal en tegenvallende 

inkomsten ivm ledenaantal. Volgens media zijn er flinke tegenvallers bij de stichting, in 

hoeverre werkt dit door naar de KDO, behalve de al voorgestelde huurverhoging? 

In principe werkt dit niet door naar KDO. Alleen als sporthal Molenzicht echt dicht zou 

moeten, zou dat een impact hebben. De gemeente staat echter garant, dus een sluiting  ligt 

niet in de lijn van de verwachting. We zitten nu op 480 leden. Op dit aantal hebben we in het 

verleden de begroting gebaseerd. Wel wil het bestuur zich echt verder inzetten om het 

ledenaantal verder te verhogen. Dit zorgt ervoor dat KDO ruimer in het jasje zal gaan zitten. 

Tot slot beschikt KDO over een goed gevulde spaarrekening om eventuele tegenslagen op te 

vangen. 

Mw Maaike Tuijtel 

Komt er een afscheid voor Althaea? Bestaat de voorraad pakje uit oude en of nieuwe 

pakjes? Oude pakjes kunnen wellicht worden afgeschreven. Dhr. Gerard Elkhuizen is dit jaar 

70 jaar lid. Reden voor een jubileum? 

Althaea heeft aangegeven dat ze een afscheid tot aan het eind van het seizoen wil uitstellen. 

De voorraad pakjes is een combinatie van oude en nieuwe pakjes. De Kascommissie heeft 

ook geadviseerd om de oude pakjes komend jaar af te schrijven, dus dat advies wordt 

overgenomen. Bij het vaststellen van de jubilarissen hebben wij de jaartallen van de KNGU 

gevolgd. Hierdoor is het fantastische 70 jarig jubileum van dhr. Elkhuizen onder de radar 

gebleven. Het bestuur zal gauw een richtlijn vaststellen aan welke jubileumjaren aandacht 

zal worden besteed, buiten de KNGU-richtlijnen. 


