.
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Beste KDO-leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Helaas zijn de omstandigheden nu weer anders maar in de afgelopen periode
konden nog wel wat activiteiten plaatsvinden.
Vrijdag 26 november is er door de activiteitencommissie een gezellige Pietengym
gehouden. Dit was voor veel kinderen een groot feest!

Wie wil als ondersteuning

Ook hebben er - sinds lange tijd - weer wedstrijden plaatsgevonden.
Zaterdag 6 november 2021 was de eerste turnwedstrijd voor de dames Anne,
Dilara en Marleen. Dit team werd beloond met een verrassende derde plaats in het
eindklassement met 82,466 punten!
Op 14 november kwam Marleen Ulrich in actie in Reuver en zij behaalde zilver op
de individuele plaatsingswedstrijd.
Op 20 november is er door een deel van de jongensselectie, zijnde Benjamin,
Pablo en Pepijn, ook een wedstrijd geturnd. Zij hebben de 2e districtswedstrijd
geturnd en zijn 2e geworden!
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Novi Stout had haar 1e wedstrijd middenbouw niveau 3 en samen met 4 meisjes
van Souplesse zijn ze 2de geworden en hebben dus de zilveren medaille gewonnen.
Op Facebook of onze website vindt u de verslagen.
Het bestuur feliciteert alle winnaars met de behaalde resultaten.

Sponsoractie
Met de actie Spaar je Club Gezond van Plus van Holten heeft KDO een bedrag van
902,00 euro opgehaald.
De cheque is door Micheal van Holten overhandigd en wij bedanken de Plus voor
deze schitterende actie.
Uiteraard ook onze leden BEDANKT voor het digitaal inleveren van de punten!
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Turnhal schoonmaak
Op zaterdagochtend in de herfstvakantie is door Pim een grote schoonmaak van
de turnhal georganiseerd. We konden weer rekenen op de dames die in het
verleden de gymzaal ook schoonmaakten en ook de selectie heren waren
aanwezig voor o.a. het sjouwen van de matten uit de turnhal.
Wilt u in de toekomst weer een helpende hand bieden? Meld u aan!

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 van
penningmeester . Wie meldt zich aan of weet u iemand die graag
een vrijwilligers taak op zich neemt. De mail kunt u sturen naar
penningmeester@kdo-alblasserdam.nl
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Grote Clubactie
Naar de leden die 20 loten of meer hebben verkocht is een oorkonde gestuurd
met kortingsbonnen die via de Grote Clubactie zijn aangeboden.
Vier jeugdleden die de meeste loten hebben verkocht hebben namens het bestuur
een cadeaubon ontvangen.
Van de Basis Selectie zijn dit Julie Lindgreen, Femke de Boer en een gedeelde
derde plaats voor Emily Kraak en van de recreatie groep Saar Vastenhoud.
Er zijn super veel loten verkocht . Iedereen die een lot gekocht heeft via machtiging
of online ontzettend bedankt!!!!
Het verkochte aantal loten is 996. 8 december heeft de trekking plaatsgevonden.
Verloren voorwerpen
Diverse Bidons en Drinkflessen (Doppers) staan in de open kast in de turnhal
en achtergebleven kleding/schoenen zijn terug te vinden in de kist bij de ingang
van KDO. In de kerstvakantie worden deze spullen gedoneerd aan een goed doel.
Voor eventuele vergeten sieraden kunt u terecht bij de leiding.
Agenda/Wedstrijden
De wedstrijden gaan voorlopig niet door.
Vakantierooster
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

25 december 2021 t/m 7 januari 2022
26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
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