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Leden 

 

2021               2020 

Jeugdleden t/m 15 jaar  225  259 

             

Leden 16 jaar en ouder  183  192    

  

Totaal    408  451 

 

 

Inleiding 
 

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van het verenigingsjaar 

2021. 

 

De coronapandemie was in 2021 nog niet voorbij en om die te bestrijden hebben er diverse 

restricties plaatsgevonden voor o.a. het verenigingsleven, zoals wedstrijden die niet konden 

plaatsvinden en de sporthal die gesloten moest blijven. 

 

Vanaf 7 maart mogen de jeugdleden tot 27 jaar buitensporten, met de gebruikelijk restricties 

en er is een aangepast trainingsschema opgesteld. 

 

Medio mei zijn tevens de seniorenlessen op het buitenterrein gestart met zoveel mogelijk ei-

gen materiaal. Ook kwam er groen licht voor de jeugd tot 18 jaar om binnen te sporten, zon-

der gebruik te maken van de kleedkamers. Daarna mochten ook de leden vanaf 18 jaar vanaf 

5 juni binnensporten. 

 

Omdat het aantal besmettingen door het Deltavariant weer omhoog ging werd er als voor-

waarden gesteld dat vanaf 6 november de leden vanaf 18 jaar een Coronatoegangsbewijs aan 

de leiding dienden te tonen (bewijs van vaccinatie). Vanaf 28 november werden de lessen 

vanaf 17.00 uur verboden zodat vele lessen kwamen te vervallen. 

 

We hebben in dit bewogen jaar afscheid genomen van twee trainster zijnde Michelle den Boer 

en Jantine Stolk.  

Als nieuwe leiding hebben we Sebastiaan Pel bereid gevonden de meisjes van groep 5 en 6 

les te geven met assistenten. 

Voor de damesselectie is Miranda van Amstel bij het trainersteam gekomen.    
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Bestuur 

 
Het bestuur bestond per 31 december 2021uit de volgende personen: 

 

Voorzitter     : Marc Dorré 

Penningmeester    : Pieternel Bultema  

Secretaris     : Kirstie van Weijen 

Bestuurslid Wedstrijd- en Breedtesport : Pim Groenendijk 

Bestuurslid PR & Communicatie  : Gerda van der Spoel 

Bestuurslid Vrijwilligers/activiteiten  : Samantha Heskes 

Bestuurslid Algemeen   : Vacant 
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PR & Communicatie 

 
 

Nieuwsbrieven/Communicatie 

Communicatie voor alle leden gaat per mail en het bericht wordt -indien noodzakelijk- op de 

KDO website of Facebook geplaatst. De leiding maakte gebruikt van WhatsApp als er speci-

fiek voor de sportgroep iets te melden was. 

 

Afgelopen jaar zijn er vijf nieuwsbrieven verstuurd naar de leden met daarin een terugkerend 

bericht dat er vrijwilligers nodig zijn voor diverse functies en/of taken. Ook werd een enkele 

wedstrijd vermeld die doorgang kon vinden en de activiteiten die tussen de lockdowns door 

georganiseerd konden worden. De Algemene Ledenvergadering is uiteindelijk online gehou-

den. Eveneens werd vermeld over sponsoracties en de Gymnaestrada die in 2023 in Amster-

dam gehouden wordt. 

 

Pers 

Berichtgeving naar media en belangstellenden gaat via de KDO website (www.kdo-alblasser-

dam.nl), de Facebook pagina en de schrijvende pers.  

 

In de kantlijn is er een bericht geplaatst voor een nieuwe penningmeester en een vrijwilliger 

die de verkoop van de gymkleding op zich wilt nemen. 

In de Klaroen/Kontakt en op Alblasserdamsnieuws is vermeld dat KDO naar de Wereld  

Gymnaestrada 2023 in Amsterdam gaat. 
 

Sponsors 

Onze trouwe sponsoren hebben we ook in 2021 benaderd. Helaas is er door de Coronapande-

mie geen contact opgenomen met nieuwe sponsoren; vele bedrijven zijn geheel of gedeeltelijk 

gesloten geweest. 

Om het verenigingsleven een steuntje in de rug te geven heeft Supermarkt de Plus de actie 

‘Spaar je Club Gezond’ gehouden. Een actie met het sparen van sponsorpunten. Hiermee 

heeft KDO een bedrag van EUR 902,- binnengehaald. 

Een sponsoractie die via de KDO website loopt is SponsorKliks. Via deze ‘SponsorKliks’ 

button kan er online aankopen gedaan worden (bij o.a. Bol.com, Coolblue of Booking.com) 

en van die organisatie(s) ontvangt KDO een bepaald percentage van het aankoopbedrag ter-

wijl het aankoopbedrag gelijk blijft. 
 

Website 

Het contract voor webhosting loopt bij Hostnet. Het beheer van de website valt onder PR en 

communicatie en Ineke van der Vliet plaatst de stukjes op verzoek van het bestuur. Diverse 

keren is er een geactualiseerd stukje over het dichtgaan of openstellen van de sporthal ge-

plaatst. Indien nodig plaatsen bestuursleden berichten en oproepen op de KDO website. 

 

Communicatie met leiding 

De leiding en het KDO bestuur houden contact via Whatsapp. Hierdoor kunnen belangrijke 

zaken direct aan de leiding worden gevraagd, overlegd of gemeld. 
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Activiteiten 
 

Ook dit jaar begon teleurstellend voor onze club. In januari begonnen we wederom in een 

lockdown waardoor er geen turntrainingen gegeven kon worden. Zodra het weer kon, zijn er 

toch wat activiteiten georganiseerd. 
 

Algemene Ledenvergadering 

In maart is er naar alle leden of de ouders van leden een mail gestuurd met de agenda, jaarver-

slag en notulen van 2020. Op 13 april is er een Algemene Ledenvergadering online gehouden 

(via Microsoft Teams). Als algemeen bestuurslid is Wendy Meerstens tot het bestuur toege-

treden; helaas is zij na drie maanden gestopt als bestuurslid. Wel blijft zij de leidingvergoe-

dingen coördineren. Julia Baas is na 8 jaar gestopt met de contributieadministratie en dit is in 

eerste instantie door Ineke de Jong opgepakt en daarna door de penningmeester. 
 

Talententest dames 

Op 12 juni 2021 is er een talententest geweest voor de damesselectie. De meisjes die geboren 

zijn in 2013 t/m 2016 konden zich hiervoor opgeven. De leiding van deze selectiegroep selec-

teert jaarlijks hier hun nieuwe talenten. 
 

Zomerpaspoort - Springfeest 

Door het ABC team is een ’ Zomerpaspoort’ uitgegeven. Hiermee kon de jeugd t/m 18 jaar 

zich inschrijven voor diverse activiteiten die o.a. door verenigingen georganiseerd werden. 

KDO heeft hiervoor een Springfeest georganiseerd op 23 juli, 6 augustus en 20 augustus. 

Bijna 100 kinderen deden hieraan mee. 
 

Vrijwilligersavond 

Op 24 september is er een vrijwilligersavond georganiseerd en de jubilarissen van 2019 en 

2020 zijn tijdens deze avond in het zonnetje gezet. De vrijwilligers/leiding die afgelopen jaar 

zich ingezet hebben voor KDO ontvingen een doosje Merci.  
 

Springdagen herfstvakantie  

Op 22 oktober ging KDO naar de Springdagen. Er gingen 79 kinderen en 14 begeleiders mee 

naar Sommelsdijk. Het is helemaal goed verlopen; zonder ongelukken. De kinderen hebben 

het fantastisch gehad. 
 

Kaboutersport 

KDO heeft op 14 november samen met het ABC team de les ‘Kaboutersport’ gegeven. Het 

ABC team had drie sessies georganiseerd, waarvoor Wilma samen met de leiding van het 

ABC team een parcours heeft uitgezet. 
 

Pietengym  

Op 26 november werd er een pietengym georganiseerd. Er deden ruim 40 kinderen aan mee. 

De kinderen konden samen met de pieten een parcours afleggen en kregen na afloop een ca-

deautje mee naar huis. 
 

Sportverkiezingen  

In 2021 zijn er geen sportverkiezingen gehouden in verband met de coronapandemie.  
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Wedstrijd- en breedtesport 
 

Wedstrijd- en breedtesport 

 

Breedtesport 

De jaarlijkse driekampen zijn dit jaar niet georganiseerd. 

 

Onderlinge wedstrijd 

Omdat er geen evenementen georganiseerd mochten worden heeft de geplande onderlinge 

wedstrijd geen doorgang gevonden. 

 

Jury en (hulp)leiding 

In het afgelopen jaar zijn er weer een aantal jeugdleden gestart met een assistentenopleiding. 

Zij hebben nog niet tot een afronding kunnen komen doordat de opleiding door omstandighe-

den is uitgesteld. Wij hopen te kunnen blijven investeren in opleiding voor nieuwe en be-

staande leiding.  

 

Dankzij het investeren in het opleiden van jeugdleiding en het aantrekken van nieuwe leiding 

wordt het leiders team langzaam iets groter. Het bestuur is actief op zoek naar uitbreiding van 

het trainerscorps maar het blijkt zeer moeilijk om mensen van buitenaf te vinden. Toch is dit 

jaar gelukt om nieuwe train(st)ers aan te trekken. Wij zijn daar heel blij mee. Wij hebben he-

laas ook afscheid genomen van twee trainsters. 

Zowel voor het dames als het heren turnen blijven wij opzoek naar nieuwe juryleden. Vooral 

vanaf TD2 en TH3 om hen op hoger niveau te kunnen inzetten. We moedigen de bestaande 

juryleden natuurlijk ook aan om zich verder te ontwikkelen. Helaas heeft het niet kunnen aan-

leveren van juryleden al bijna geleid tot diskwalificatie.  

 

Wedstrijden 

De KNGU heeft 3 februari 2021 besloten een streep te zetten door het wedstrijdseizoen 

2020/2021. Door de lockdown en de daarmee gepaard gaande sluiting van de binnensportac-

commodaties. 

Seizoen 2021/2022 hebben de volgende wedstrijden plaatsgevonden: 

NTS selectie 

6 november 1e kwalificatie wedstrijd 3e divisie landelijk Turnen Dames voor teams in Eelde 

met 3 deelnemers van KDO 

14 november 1e kwalificatie wedstrijd 3e divisie landelijk Turnen in Reuver met Marleen Ul-

rich die 2e werd in een poule van 41 turnsters 

27 november had Novi Stout haar 1ste wedstrijd middenbouw niveau Het ging hier om de 

1ste kwalificatie voor teams en Novi nam samen met 4 meisjes van Souplesse H.I. Ambacht 

(dus een combi-team) deel aan deze teamwedstrijden. 

RTT selectie 

Nog geen wedstrijden in seizoen 2021/2022, deze zullen starten in 2022. 

Heren selectie 

30 oktober Een team wedstrijd Turnen Heren van het district Zuid-Holland met 4 deelnemers 

13 november kwalificatie wedstrijd landelijk Turnen Heren voor teams in Hoofddorp met 10 

deelnemers 

20 november wedstrijd turnen Heren in Topsport Centrum Rotterdam district Zuid-Holland 

In de onderbouw categorie Benjamin 1 deelnemer en 1 deelnemer in de categorie instap. 

Voor de Middenbouw Team KDO Krimpen/KDO Alblasserdam waren er 5 turners met 2 van 

KDO Alblasserdam 
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Bovenbouw Team KDO Krimpen/KDO Alblasserdam waren er 4 turners, waarvan 2 van Al-

blasserdam. 

 

Lesrooster 

Vanaf 8 maart is het lesrooster ingeregeld om buiten te kunnen sporten voor de jeugd t/m 27 

jaar en vanaf juni zijn ook de andere groepen op de ’gebruikelijke’ tijd buiten gaan sporten. 

Na de zomervakantie is er een wijziging geweest in de lestijden van de woensdagmiddag voor 

recreatiemeisjes en tevens zijn de ‘school’groepen 5 en 6 en de meisjes van groep 7 zijn naar 

de vrijdag gegaan. 

 

Vrijwilligers 
 

 

De Clubkas run heeft niet kunnen plaatsvinden maar DOK 11 heeft besloten om de verenigin-

gen het gemiddelde van de gelopen rondes over twee jaar als sponsorbedrag toe te kennen. In 

september is op de atletiekbaan een cheque van 575,00 euro overhandigd. 

 

De Grote Clubactie heeft wel doorgang kunnen vinden; de Jeugdleden hebben met een inte-

kenboekje de loten verkocht en ook online konden er loten gekocht worden met inachtneming 

van de coronaregels. Er zijn dit jaar 996 loten verkocht ! 

Door drie jeugdleden, zijnde  Julie Lindgreen, Femke de Boer en een gedeelde derde plaats 

Emily Kraak en Saar Vastenhoud,  zijn de meeste loten verkocht. Zij hebben namens het be-

stuur een cadeaubon ontvangen. Van de opbrengst van deze actie wordt een prijzenkast ge-

kocht en nieuw materiaal. 

 

KDO heeft in november meegedaan aan wedstrijden, daarna zijn er geen wedstrijden meer ge-

weest. Wij bedanken de mensen die hebben gejureerd. 

 

De volgende vrijwilligers willen we hartelijk bedanken voor de tijd en energie die zij door het 

jaar heen in KDO hebben gestoken: 

Voor de ledenadministratie  Joke Middelbosch  

Begin het jaar heeft Ineke de Jong de contributieadministratie verzorgd, daarna heeft Pieternel 

Bultema naast de taak van Penningmeester ook de contributieadministratie opgepakt. 

Wendy Meertens voor leidingvergoedingen. 

Dhr. Gerard Elkhuizen houdt het archief bij. 

Nienke Veen voor Media in de pers. 

Willeke de Gruijter voor de nieuwsbrief opmaak. 

 

Wij danken óók al onze vrijwilligers die hierboven niet bij naam genoemd zijn! Dankzij jul-

lie, onze vrijwilligers, kan de vereniging blijven bestaan! 


