.
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Van het bestuur
Na weer weken te hebben kunnen sporten breekt de vakantieperiode aan.
Zeker nu we meer ruimte krijgen om er op uit te gaan, hopen wij dat jullie allemaal
een fijne zomerperiode hebben!
Vol sportieve energie hopen wij jullie in september weer in de sporthal aan te treffen
voor het nieuwe sportseizoen 2021/2022.

Recreatieleiding gezocht
Weet je iemand in je familie- of kennissenkring of wil je zelf het lesgeven weer oppakken?
Laat het ons a.u.b. weten!
Ook invalkrachten of een student die een sportopleiding volgt en ervaring wil opdoen is
van harte welkom.
Bij KDO zijn er mogelijkheden om een gymnastiekopleiding te volgen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pim Groenendijk.
Stuur een bericht naar pim@kdo-alblasserdam.nl
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Vrijwilligers KDO
Trainster Michelle gaat na de vakantie stoppen met lesgeven om een opleiding voor
haar baan te volgen.
Wij als bestuur bedanken haar voor alle jaren van inzet, zelfs met een baby /klein kind
was zij er op de woensdagmiddag!
We wensen haar veel succes in de toekomst.
Helaas heeft Ineke de Jong, door ziekte van een gezinslid, moeten besluiten te stoppen
met de inning van de contributie.
Wij bedanken haar voor de verzorging van de afgelopen periode
en wensen haar veel sterkte toe.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers.
Ontdek jij de vrijwilliger in jezelf en ga jij je inzetten voor KDO?
Vacatures op dit moment:
* Vrijwilliger contributieadministratie
* Penningmeester
* Vrijwilliger controle toestemming beeldmateriaal (eenmalig)
* Algemeen bestuurslid
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WBTR
Het leiden van een vereniging is een eervolle, maar tegelijk ook omvangrijke taak.
Als bestuur heb je te maken met tal van partijen en je dient je als vereniging aan veel
regels en wetten te houden.

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe wet van kracht WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen)
De wet is gericht op het professionaliseren en verbeteren van de kwaliteit van besturen
van verenigingen en stichtingen.
Om dat doel te realiseren hebben wij een stappenplan doorlopen en afspraken vastgelegd.
In een later stadium zullen de statuten hierop aangepast moeten worden.

Huldiging- en vrijwilligersavond
De jubilarissen van vorig jaar en dit jaar hopen wij in het ‘zonnetje’ te zetten op
vrijdagavond 10 september in de kantine van CKC.
Degenen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een uitnodiging per mail.
Ook onze vrijwilligers/trainers willen wij vragen deze avond in de agenda te noteren.

Zomerpaspoort
KDO heeft zich bij het ABC team aangemeld voor een springfeest op 23 juli, 6 augustus
en 20 augustus in de zomervakantie.
Willen jullie dit meemaken? Kom dan naar Sporthal Molenzicht en breng vriendjes of
vriendinnetjes mee!
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Sponsoractiviteit
Van maandag 6 september tot zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS
van Holten euro’s sparen voor hun club of vereniging.
En dat bedrag kan flink oplopen!
In de volgende nieuwsbrief meer hierover!!

Vakantie
Zomervakantie

19 juli 2021 t/m 29 Augustus 2021

Agenda
Zomerpaspoort
Vrijwilligersavond 10 september
Grote clubactie start 18 september
Springdagen oktober

