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Beste KDO-leden en ouders/verzorgers van jeugdleden!

Nieuw sportseizoen nieuwe leiding/vrijwilligers.
Voor de meisjes recreatiegroepen hebben we Sebastiaan Pel bereid gevonden de lessen
van Michelle op woensdagmiddag over te nemen. Wij zijn ontzettend blij dat hij deze lessen
kan geven in combinatie met zijn studie.

Voor de meisje NTS selectie bovenbouw heeft Anouk tot de herfstvakantie assistentie 
gekregen van Miranda, na de herfstvakantie worden de mogelijkheden besproken om de
samenwerking voort te zetten. 

De contributieadministratie gaat onze secretaresse Kirstie ieder kwartaal verzorgen.
Heeft u vragen dan kunt u deze richten aan contributieadmin@kdo-alblasserdam.nl

Wendy verzorgt de leidingvergoedingen en heeft ook voor de vrijwilligersavond een deel 
van organisatie op zich genomen. Helaas heeft zij bedankt als bestuurslid.

Uiteraard kunnen we nog vele handen gebruiken voor diverse werkzaamheden
binnen onze vereniging want zonder vrijwilligers geen vereniging!

Wie wil als ondersteuning 

.  

OPROEP aan verenigingsleden met een hart voor KDO

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 u iemand die graag een vrijwilligers taak 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 geven in de ochtend of avond?  Graag contact 
opnemen met Pim Groenendijk pim@kdo-alblasserdam.nl of een mail naar het 
secretariaat@kdo-alblasserdam.nl
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Vrijwilligers en jubilarissen

De laatste twee Algemene Ledenvergaderingen hebben we niet onze trouwe

leden, die in 2019 en 2020 een jubileum hadden te vieren, in het zonnetje kunnen

zetten. Samen met de aanwezige vrijwilligers is er op 24 september een gezellige

avond gehouden. 

Marc heeft de jubilarissen toegesproken.

Voor een 12,5 jarig lidmaatschap  was er een KDO-mok.

De leden die 25-, 40- en 50 jaar lid zijn hebben een speldje van de KNGU

ontvangen, een oorkonde en een bos bloemen.

Onze archivaris de heer Elkhuizen was zelfs 70 jaar lid !
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Sponsoring

PLUS Van Holten

Doen jullie nog mee met de spaaractie : SPAAR JE CLUB GEZOND met

sponsorpunten voor KDO?

Grote Clubactie

Heeft u al een lot gekocht van de Grote Clubactie bij de leiding of een jeugdlid van

drie euro gaat 80% naar de vereniging!

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

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

Vakantierooster

Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 7 januari 2022

Agenda

22 oktober Springdag in Sommelsdijk (inschrijving gesloten)

30 oktober Heren wedstrijden
3 - 20 -27 november      Heren wedstrijden
Dames wedstrijden data volgen.
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