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Beste K.D.O. ers,  

 

De lessen zijn vanaf 25 augustus jl. weer gestart. Laten we hopen dat we dit seizoen zonder 

onderbrekingen en zo veel mogelijk op een normale manier kunnen sporten. Omdat het coronavirus 

nog steeds niet helemaal weg is, wijzen we nog een keer op de geldende maatregelen. Iedereen mag 

weer binnen en buiten sporten zonder beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan. Ook 

sportwedstrijden zijn mogelijk, zowel wedstrijden onderling  als  wedstrijden tegen andere clubs. 

Waar mogelijk houden sporters 1,5 meter afstand. Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 

meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden 

wel verplicht. Houd je verder aan onderstaande basisregelen om verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

K.D.O. 1946 – 2021 
Onze vereniging bestaat 1 oktober 2021 vijfenzeventig jaar. Ook na 75 jaar is gymnastiekvereniging  
K.D.O. niet weg te denken in Nieuwendam en nog altijd is er belangstelling voor turnlessen.  
Al heeft K.D.O. in de loop der jaren ups en down gekend is het ledenaantal nog steeds op een 
aanvaardbaar niveau. De enthousiaste leiding verzorgt met plezier de lessen en kan rekenen op 
ondersteuning van het bestuur. Vanaf 2010 wordt er geturnd in beide gymzalen van de Mgr. 
Bekkersschool, Volendammerweg 160 en alle turnmaterialen zijn naar deze gymzalen verhuisd.  
In 75 jaar verandert er veel bij een vereniging. De ontwikkeling van social media heeft er voor 
gezorgd dat K.D.O. beschikt over een website en facebook. De ledenadministratie is geautomatiseerd 
en veel contacten lopen via e-mail. Voor de toekomst hebben wij vertrouwen dat er steeds nieuwe 
mensen bereid zullen zijn om onze gymnastiekvereniging organisatorisch te steunen. Om het 75 jarig  
jubileum te vieren worden alle leden (senioren, jeugdleden en ouders van jeugdleden) uitgenodigd 
op zaterdag 9 oktober a.s. in het gebouw van speeltuinvereniging Nieuwendam, 
Monnikendammerplantsoen 12-A, van 14.00-16.00 uur.  De uitnodiging staat in deze Nieuwsbrief.  

TURNPAKJES 
Banne Sports verkocht de blauwe turnpakjes voor de meisjes. Deze winkel is per eind juni 2021 
gesloten en K.D.O. heeft de voorraad turnpakjes overgenomen. Via info@gv-kdo-amsterdam.nl kunt 
u het turnpakje bestellen. Turnpakje junior: maat 128,140 en164 en senior: maat 36,38 en 40. 
Er zijn ook hotpants te koop: junior 128,140,152 en 164; senior 36 en 38 
Na overmaken van de kosten wordt het turnpakje en/of hotpants op de les afgeleverd: 
Bankrekening K.D.O. NL65 INGB 0004 7741 60 

 

Prijs turnpakjes junior:  € 37,50 
Prijs turnpakje senior: € 42,50 

Prijs hotpants junior/senior: € 22,50 

mailto:info@gv-kdo-amsterdam.nl


WINTERFIT – CONDITIETRAINING   
Voor senioren die zich willen voorbereiden op de winter- 
sport of schaatsen is de eerste les op maandag 20 september   
a.s. in de gymzaal van de Piramideschool, Houdringe 2  
van 19.00 -20.00 uur. De laatste les is gepland op maandag  
14 februari 2022. De contributie bedraagt € 89,00 voor het  
hele seizoen inclusief het bondsgeld van de KNGU. 
 
Wilt u meedoen?  
Kom naar de gymzaal en neem gerust iemand mee die  
in de wintermaanden aan zijn of haar conditie wil werken. 
 

 
Zaterdag 18 september start de Grote Clubactie 2021! Vanaf die datum zijn alle lotenverkopers van 

verenigingen in Nederland op pad om loten te verkopen. K.D.O. doet  ook dit jaar weer mee. Een lot 

kost € 3,00 Van de opbrengst gaat 80% (ofwel € 2,40) naar onze clubkas. Alle jeugdleden gaan met 

het verkoopboekje langs bij hun ouders, opa’s en oma’s enz. om zoveel mogelijk loten te verkopen. 

Iedereen die loten koopt, maakt kans om leuke prijzen te winnen. 

 

De hoofdprijs is € 100.000,- De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op woensdag 8 

december 2019. Vanaf 9 december staat de trekkingsuitslag op www.clubactie.nl 
 

Lotenverkopers tot en met 13 jaar kunnen meedoen aan de Kids-verkoopwedstrijd.  

De hoofdprijs is een Nintendo Switch met jouw favoriete spel. 

Deelname aan de actie ‘Kids-verkoopwedstrijd 2021’ is mogelijk middels inschrijving via 

clubactie.nl/lotenverkopers onder ‘Win-acties’. Invoeren van het correcte totaal aantal verkochte 

loten is verplicht. Het aantal verkochte loten kan worden gecontroleerd bij de clubcoördinator.  

Onder de deelnemers worden 306 prijzen verloot. Het volledige prijzenpakket is te bekijken op 

clubactie.nl/lotenverkopers onder ‘Win-acties’. 

 

 

 

 

 

 

K.D.O. organiseert ook een eigen verkoopwedstrijd.  

De jeugdleden die meer dan 10 loten verkopen ontvangen van K.D.O. voor elk verkocht lot € 0,20 

Vergeet niet je naam op het verkoopboekje te vermelden. 

 

Super dat er loten verkocht worden voor onze vereniging! 
Jouw inzet is goud waard! 
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AMSTERDAMSE SPORTWEEK 
Van 17 t/m 26 september wordt de Amsterdamse Sportweek gehouden. Deze week worden alle 

lessen bij K.D.O. opengesteld voor nieuwe leden. Neem je vriendje of vriendinnetje mee naar je les 

en laat zien hoe leuk het is om te turnen. 

 

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
  

- De contributie voor het 3e kwartaal 2021 wordt medio september geïnd. 

- Heb je vragen over de contributie? Ga je stoppen bij K.D.O of wil je een adreswijziging of een nieuw  

   e-mailadres doorgeven. Mail de ledenadministratie: info@gv-kdo-amsterdam.nl 

- Het lidmaatschap loopt door totdat het door u wordt opgezegd! Eventueel opzeggen van het      

   lidmaatschap kan per betaaltermijn. Opzeggen kan tot 1 maand voor aanvang van de volgende     

   betaaltermijn. Als u na deze data opzegt bent u verplicht om ook de volgende termijn te betalen.  

   MONDELING OPZEGGEN BIJ DE TRAIN(ST)ER IS NIET VOLDOENDE.  

 

 

 

 VAKANTIES 2021 - 2022 

  Herfstvakantie   16 t/m 24 oktober 2021 

  Kerstvakantie  23 december 2021 t/m 9 januari 2022 

  Voorjaarsvakantie  19 t/m 27 februari 2022 

  Meivakantie  30 april t/m 8 mei 2021  * 

  Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2021 

  * De meivakantie kan met een week worden uitgebreid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1946 – 2021 

  
 

Feestje 
K.D.O. bestaat op 1 oktober a.s. 75 jaar 

Dit jubileum willen wij vieren met alle leden (senioren en jeugdleden met hun ouders) en oud-leden.  

Wij nodigen iedereen uit voor een gezellige middag met een hapje en een drankje op  

Zaterdag 9 oktober a.s. 

Van 14.00 tot 16.00 uur 

In het gebouw van speeltuinvereniging Nieuwendam, 

Monnikendammerplantsoen 12-A 

Maak kennis met elkaar, haal herinnering op en geniet van het weerzien met elkaar.   

De jeugdleden kunnen ook naar de speeltuin Nieuwendam.  

Om een idee te krijgen van het aantal aanwezigen in verband met de voorbereidingen willen wij 

vragen u aan te melden vóór 25 september a.s. per e-mail info@gv-kdo-amsterdam.nl  

Wij verheugen ons u te ontmoeten.  

Bestuur K.D.O.  
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