
Algemene Ledenvergadering KDO Alblasserdam 17 maart 2020 
Aanwezig: KDO 16+ leden online 

1. Opening en welkom door de interim voorzitter 
Beste leden, hartelijk dank voor het online bijwonen van de ALV 2020. Een speciaal 
digitaal welkom voor de ereleden en leden van verdienste. Op 27 februari 2020 ontvingen 
wij het droevige bericht dat Cees Tromp is overleden. Het bestuur vraagt u een moment 
van stilte om hem te gedenken. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken zijn niet ontvangen. Er zijn ook geen bijzondere mededelingen. 

3. Vaststelling van de notulen vorige ledenvergaderingen 
De notulen van de algemene ledenvergadering op 12 maart 2019 zijn bijgevoegd als 
bijlage 1. We willen u vragen om deze notulen formeel vast te stellen door aan te geven of 
u akkoord / niet akkoord gaat met de tekst. 

4. Verslag van de kascommissie over 2019 
Het verslag van de kascommissie is als volgt: 

De kascommissie, voor het boekjaar 2019 door de algemene vergadering samengesteld 
uit de leden : de heer G.M. Wasser en de heer E.W. Groenveld, heeft op 5 maart 2020 in 
aanwezigheid van de penningmeester een onderzoek ingesteld naar de financiële 
jaarstukken over het boekjaar 2019. Wij zijn van mening dat de verkregen controle 
informatie en inzicht in de inkomsten en uitgaven door de penningmeester van GV KDO 
Alblasserdam, mevrouw P. Bultema, voldoende en geschikt zijn als basis voor ons 
oordeel. Het onderzoek geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen, derhalve wordt 
de algemene vergadering aanbevolen de door het bestuur aangeboden jaarstukken goed 
te keuren en vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen ten aanzien van het in het 
boekjaar 2019 door haar gevoerde financiële beheer. Alblasserdam, 5 maart 2020 

De kascommissie en het bestuur vragen uw goedkeuring door akkoord / niet akkoord te 
gaan met de aanbeveling van de kascommissie betreffende de financiën van 2019. 

5. Benoeming leden van de kascommissie 
Gerard Wasser heeft twee jaar in de kascommissie gezeten en maakt nu plaats voor 
Steven Ulrich. Bert Groenveld heeft aangegeven nog een jaar door te gaan. 

Wilt u zich aanmelden als nieuw reservelid voor de kascommissie? Dit betekent dat u 
komend jaar nog geen zitting heeft in de kascommissie, behalve als een van de twee 
andere leden niet aan hun verplichting kan voldoen. Het jaar erop vervangt u dan degene 
die op dat moment twee jaar in de kascommissie heeft gezeten. 
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6. Vaststelling van de jaarrekening van 2019 van de vereniging 
De jaarrekening over 2019 is bijgevoegd als bijlage 2. De penningmeester geeft de 
volgende korte toelichting: 

Het resultaat is veel positiever uitgevallen dan begroot. Dit komt voor een groot deel door 
de posten contributie en leidingvergoeding. Hieruit blijkt direct wat een impact een hoger 
of lager ledenaantal heeft. Het ledenaantal heeft een vrije val gemaakt door diverse 
omstandigheden. Hieronder een staatje met de ledenaantallen in de loop van het jaar. 
01-01-2019: 507 
01-06-2019: 530 
01-07-2019: 471 
01-10-2019: 453 
15-03-2020: 480 

Contributie 
Deze post is veel hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat we een deel van het jaar 
een veel hoger ledenaantal hadden dan begroot. Helaas heeft dat ledenaantal een vrije 
val gemaakt. 

Leidingvergoeding 
Deze post is veel lager uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat de Zumbalerares een 
groot deel van het jaar is vervallen en omdat een zieke trainer deels vervangen is door 
een trainer die geen vergoeding vroeg. 

Zaalhuur extern 
Deze post is veel lager uitgevallen dan begroot. Er is weinig gebruik gemaakt van de zaal 
in Lekkerkerk. De verwachting is dat er in 2020 weer meer gebruik van gemaakt zal 
worden. 

Vaste lasten zaal 
Deze post is veel lager uitgevallen dan begroot. Er moet nog steeds gekeken worden naar 
een aansprakelijkheidsverzekering voor ons als huurder. Deze kosten waren wel al 
ingeschat bij de begroting. 

Inschrijfgelden (wedstrijden) 
Deze post is veel hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat er besloten is voor het 
seizoen 2019/2020 nog geen facturen te sturen naar de leden van de heren- en 
damesselectie. Voor het seizoen 2020/2021 zal er wel een bedrag van € 25,00 per lid 
gefactureerd gaan worden. 
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Afschrijvingen 
Deze post is veel hoger uitgevallen dan begroot. KDO heeft toestellen aangeschaft waar 
behoefte aan was, maar die de stichting niet zou kopen. Deze toestellen moet KDO 
activeren en afschrijven. KDO moet nog in overleg met stichting hoe we het doen met 
onderhoud en vervanging. 

Vrijwilligers 
Afgelopen jaar is er geen vrijwilligersdag geweest. Het bestuur is nog aan het nadenken 
op welke manier we dit in 2020 willen invullen. 

7. Vaststelling van de begroting 2020 
De begroting 2020 is bijgevoegd als bijlage 3. De penningmeester geeft de volgende korte 
toelichting: 

Resultaat 
De begroting is nu nog verder negatief dan vorig jaar. Dit komt omdat we flink zijn 
gedaald in ledenaantal. Stijging in ledenaantal zorgt direct voor een minder negatief of 
positief resultaat. Hier gaan we dus op inzetten dit jaar. 
Fictieve resultaat is daadwerkelijke resultaat +/+ € 10.625. Dit bedrag is de aflossing 
van de lening die de stichting bij ons heeft lopen. De aflossing loopt via de balans. In 
2018 is de “winst” van de verkoop van de oude zaal genomen en als lening op de balans 
gekomen. 

Contributie 
Deze is naar beneden bijgesteld vanwege de daling in het aantal leden. 

Rente 
Deze is naar 0, omdat het rentepercentage bij de ING naar 0% is bijgesteld. 

Sponsorgelden 
Deze hebben we naar boven bijgesteld. Met de sponsoren die we nu binnen hebben, staat 
de teller op dit moment al op € 2.345 voor 2020, met dank aan Hennie Zuidervliet, Ria 
Bos, Gerda van der Spoel en Johan Pel. 

Vergoedingen 
De berekening hebben we opnieuw gemaakt met de huidige stand van zaken. 

Zaalhuur 
De zaalhuur is naar boven bijgesteld. De stichting heeft de beide verenigingen 
(Kinderdijk en KDO) een verzoek gedaan, om de huur met 9% te verhogen. Dit is het 
BTW percentage dat verenigingen sinds 01-01-2019 niet meer hoeven te betalen, 
waardoor de stichting mede in de financiële problemen is gekomen. Aangezien wij zover 
in ledenaantal zijn gedaald, heeft het bestuur aangegeven dat wij meegaan met een 
huurverhoging van 6% en dat komend jaar geëvalueerd wordt of we tot 9% kunnen gaan. 
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Klein inventaris zaal 
Nieuwe post. Dit betreft stofzuigers voor de magnesium in de turnhal, koffiezetapparaat 
e.d. 

Verbruiksartikelen keuken  
Nieuwe post. Dit betreft koffie, suiker, melk e.d.  

Afschrijvingen 
KDO heeft toestellen aangeschaft waar behoefte aan was, maar die de stichting niet zou 
kopen. Deze toestellen moet KDO activeren en afschrijven. KDO moet nog in overleg met 
stichting hoe we het doen met onderhoud en vervanging. 

Bondsgeld  
Dit betreft bondsgeld voor vrijwilligers die zelf geen les hebben, maar die vanuit de 
KNGU verplicht lid moeten zijn van de vereniging. Bijv. bestuursleden, trainers, jury e.d. 

Promotie-/reclamekosten 
Nieuwe post. In 2019 veel ingezet op promotie. Het bestuur verwacht dat we ook in 2020 
weer promotiekosten zullen maken. 

8. Vaststelling van jaarverslag 2019 van de vereniging 
Het jaarverslag 2019 is bijgevoegd als bijlage 4. 

Het bestuur vraagt uw goedkeuring door akkoord / niet akkoord te gaan met het 
jaarverslag 2019. 

9. Huldigingen Jubilarissen 
De jubilarissen dit jaar zijn: 

Mw. Petra van Leeuwen 50 jaar lid 
Mw. Dilara Lagendijk 12,5 jaar lid 
Mw. Tonny Thijsebaard 12,5 jaar lid 
Mw. Grietje Kemper 12,5 jaar lid 
Dhr. Jelle Kemper 12,5 jaar lid 
Mw. Britt Roeland 12,5 jaar lid 
Mw. Bep de Jager 12,5 jaar lid 
Mw. Anouk van der Vliet 12,5 jaar lid 

Het bestuur gaat de jubilarissen op een nog vast te stellen tijdstip huldigen 
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10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar:   Chantal Tolksdorf 
   Johan Pel 
Voorstellen nieuw kandidaat bestuursleden Kirstie van Weijen Wooldrik  

 (secretariaat) 
  Marc Dorré (voorzitter) 

Gerda van der Spoel neemt de bestuursfunctie PR en communicatie over van Johan Pel. 
Het bestuur is doorlopend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur is dringend op 
zoek naar een nieuwe penningmeester en een nieuw algemeen bestuurslid. Het bestuur 
vraagt de leden die interesse hebben in een bestuursfunctie contact op te nemen met ons 
secretariaat. 

11. Voordracht en verkiezing kandidaat-bestuursleden  
De kandidaten stellen zich kort aan u voor: 

Kirstie van Weijen Wooldrik 
Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Kirstie van Weijen Wooldrik, getrouwd en bijna 
51 jaar oud. Ik hoop dat ik de functie van het secretariaat naar ieders behoren ga 
uitvoeren. Ik heb gereageerd op een Facebook oproep van Maaike Tromp en Gerda 
Zijderveld dat er een aantal vacatures opgevuld moesten worden, anders zou het niet goed 
aflopen met KDO. Nou, dat kon ik natuurlijk niet laten gebeuren, vandaar mijn reactie. 
Ben nu bij een aantal vergaderingen geweest en heb er veel zin in! 

Marc Dorré 
Ik ben Marc Dorré, 44 jaar en inwoner van de mooie gemeente Alblasserdam. Ik ben 
sportondernemer en ik heb al 35 jaar affiniteit met sport (tennis, voetbal, golf, fitness ). Ik 
werk vanuit een positieve houding. Ik wil dat ieder lid van KDO de aandacht krijgt die zij 
of hij nodig heeft en er samen een nog grotere “familie“ van maken. Iedereen is welkom 
jong en oud! Onze dochter van 2 jaar komt met veel plezier op donderdagochtend 
gymmen. Ik ga mijn uiterste best doen om KDO zowel bij inwoners als bij bedrijven van 
Alblasserdam, nog meer op de kaart te zetten! 

Het bestuur vraagt uw goedkeuring door akkoord / niet akkoord te gaan met het aanstellen 
van de kandidaten tot het bestuur van KDO. 

12. Voorstellen door leden (schriftelijk ingediend voor 3 maart 2020) 
Er zijn geen voorstellen ontvangen van de leden. 

13. Rondvraag 
Indien u vragen heeft, wilt u deze dan bovenaan noteren? 

14. Sluiting 
Het bestuur wil u hartelijk danken voor uw deelname aan de digitale ALV. We zien uw 
stemming graag uiterlijk 17 maart om 18.00uur retour.
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