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Beste KDO-leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Wat hebben we goed nieuws gekregen! 
De jeugdleden mogen weer binnen sporten en de volwassenen zijn buiten gestart.

Zoals jullie kunnen lezen in deze nieuwsbrief heeft het bestuur ondertussen diverse             
taken opgepakt.

ALV
De Algemene Ledenvergadering is op 13 april online via Microsoft Teams gehouden
en het was voor iedereen een bijzondere ervaring om het op deze wijze te kunnen
doen. Helaas was het aantal leden/deelnemers minimaal.

Wij zijn blij met de toetreding tot het bestuur door Wendy Meertens en zij stelt
zich voor:

Ik ben Wendy Meertens-Dekker, een geboren en getogen Alblasserdamse.
Vroeger heb ik zelf geturnd bij KDO Alblasserdam en op dit moment turnt mijn
zoontje er ook.
Ik draag de vereniging een warm hart toe en om deze reden ben ik dan ook gestart
als bestuurslid om bij te dragen aan een gezonde vereniging, nu en in de toekomst.
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De voorzitter is herkozen voor een periode van 3 jaar en hij heeft de hieronder 

genoemde leden gefeliciteerd met het behaalde jubileum in 2020.  
Zodra er weer iets georganiseerd kan worden, zullen deze jubilarissen 
(en van die van vorig jaar) gehuldigd worden:

50 jaar:
Lies van den Berg

40 jaar:
Nel Erkelens
Wil Huiskens
Diana Sciangula
Ria de Kleine

25 jaar:
Hennie Kroeze
Marianne Hogendoorn
Gerda van der Spoel

12,5 jaar
Elly Berghout
Floor Hartog
dhr. G. Wasser
Lia van de Velde
Marianne Koning
Truus van Eenbergen
Bart Naaktgeboren
Ineke Bruinsma
Ingrid den Hoed
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Contributie 3e kwartaal
Omdat het bestuur het ten zeerste waardeer dat iedereen die in het 3e kwartaal
2021 lid is gebleven, hebben zij besloten om alle leden een contributiekorting van
50% toe te kennen.
Voor de leden die meer dan 2 uur trainen zal een hogere korting worden berekend.

Wijziging van sporturen of NAW gegevens
Na het ingebruik nemen van een nieuw Ledenadministratie systeem zijn er algemene
mailadressen aangemaakt voor wijziging van uw adres of mailadres of vragen over
de contributie: ledenadmin@kdo-alblasserdam.nl

contributieadmin@kdo-alblasserdam.nl
Inschrijven gaat vanaf nu via onze website met een digitaal inschrijfformulier, 
waarbij de gegevens van nieuwe leden direct vastgelegd worden in het
ledenbestand.

Maatschappelijke waarde van Sporten
Wilt u of een gezinslid graag gaan sporten omdat het mentaal en fysiek van belang
is voor een gezonde leefstijl maar de kosten van het lidmaatschap u tegenhoud?
Breng dan een bezoek aan de website van het ABC team:
https://www.abcalblasserdam.nl/18-regeling

Sponsor uitgelicht ===> 

Care Speciaal heeft een totaal nieuwe winkel om zich meer te kunnen specialiseren 
op het gebied van haaroplossingen, na o.a. chemotherapie of pleksgewijze
kaalheid.
Tevens verkopen zij prachtige nachtkleding en lingerie en er  kunnen ook
borstprothesen aangemeten worden.

Voor meer informatie www.carespeciaal.nl
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OPROEP
Wie wil als ondersteuning van het bestuur zijn/haar steentje bijdragen en heeft een
warm hart voor KDO?

In het bijzonder zoeken wij iemand voor de functie penningmeester . 
Wie meldt zich aan of weet iemand die graag een vrijwilligerstaak
op zich neemt?
De mail kunt u sturen naar secretariaat@kdo-alblasserdam.nl

Wij zijn op zoek naar gekwalificeerde leiding voor o.a. de recreatielessen.
Weet u iemand die minimaal twee uur training kan/mag geven in de middag?
Graag contact opnemen met Pim Groenendijk pim@kdo-alblasserdam.nl
of een mail naar het secretariaat@kdo-alblasserdam.nl

Turnkleding
Indien uw kind een (nieuw) turnpakje nodig heeft of wanneer er weer wedstrijden 
gehouden mogen worden, dan kunt u bij KDO een turnpakje kopen.
Voor het passen en kopen van een turnpakje kunt u contact opnemen met het
secretariaat Kirstie Weijen, secretariaat@kdo-alblasserdam.nl

Vakantierooster
Zomervakantie 19 juli 2021  - 29 augustus 2021
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