
 

NIEUWSBRIEF  
december 2020 

 

Beste K.D.O. ers, 

Het jaar 2020 is een jaar dat we nooit zullen vergeten. Het Corona-virus had, en heeft, enorme impact 

op de maatschappij, alle mensen en voor verenigingen zoals K.D.O.  Via e-mailberichten in oktober en 

november zijn alle leden van de strengere maatregelen door de overheid geïnformeerd.  

Het bestuur wil alle trainers, die zich hebben ingezet om de lessen te laten doorgaan, bedanken voor 

hun veerkracht, geweldige inzet en vertrouwen in onze vereniging.   

Bij de start van het nieuwe turnseizoen hebben zich veel jeugdleden aangemeld. Dat is natuurlijk heel 

fijn voor het ledenaantal van onze vereniging. In september is de cursus skigymnastiek gestart en na een 

kleine onderbreking weer opgestart. Een vaste groep enthousiaste dames en heren zijn iedere  

week op maandagavond volop aan het trainen. De seniorengroepen volleybal en sportgym zijn door de 

verscherpte Corona maatregelen na de herfstvakantie gestopt evenals de damesgroep “Bewegen met 

Hita”. De dames van “Bewegen met Hita” zijn eind november weer begonnen. 

K.D.O. heeft eind september meegedaan aan “Ster van Noord”. Deze activiteit wordt jaarlijks 

georganiseerd door onder andere de afdeling Sport van het Stadsdeel Noord. Meisjes en jongens van 6 

t/m 12 jaar kunnen twee middagen (lessen) meedoen aan leuke en bijzondere vrijetijdsbestedingen. Bij 

K.D.O. hebben tien deelnemers met veel plezier meegedaan aan de lessen. De eerste week van oktober 

is er voor de jeugd een vriendjes & vriendinnetjesdag gehouden. Zij konden iemand meenemen die ook 

graag wil turnen! In de week voor Sinterklaas zijn alle jongens en meisjes van de jeugdafdelingen verrast 

met een leuke activiteit. Bij de kleuters werd er Pietengym gehouden. Voor de seniorenafdelingen 

volleybal en sportgym konden de eindejaars-activiteiten niet doorgaan vanwege de Corona 

maatregelen.  

 

NEDERLAND IN LOCKDOWN:  

Na het samenstellen van de Nieuwsbrief kwam de toespraak van minister-premier Mark Rutte: 

Maandag 14 december zijn nieuwe, strengere Corona-maatregelen aangekondigd. Nederland gaat per 

15 december in een lockdown. Deze duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari 2021. Voor alle 

verenigingen geldt dat in deze periode alle lessen in de gymzalen niet mogelijk zijn.   

 

 

VACATURES BESTUUR  
Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 3 personen. Om alle taken te kunnen uitvoeren is dit te 
weinig. Wij willen graag in contact komen met enthousiaste vrijwilligers, die mee willen denken over de 
toekomst van onze vereniging. Wij zoeken vrijwilligers die de vereniging secretarieel, financieel, 

administratief of als toekomstig voorzitter kunnen ondersteunen. Op korte termijn is een 
penningmeester hard nodig. Het bestuur vergadert éénmaal per twee maanden en heeft 
daarnaast onderling e-mail of telefoon contact. Wilt u meer informatie over het bestuurswerk, stuur 
dan een e-mail naar het secretariaat info@gv-kdo-amsterdam.nl Eén van de bestuursleden neemt graag 
contact met u op.  
 

Kunt u ons helpen de financiën van onze vereniging op orde te houden? 
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      340 LOTEN VERKOCHT !  

 
 
 
Voor de Grote Clubactie zijn er dit jaar 340 loten verkocht. Een geweldig resultaat in dit jaar met het 
Corona virus. Er is veel gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid om online loten te kopen met de 
QR code. De meisjes van de jeugdafdelingen hebben het merendeel van de clubloten verkocht.  
MaÏa Ortet (48 loten). Happiex Frimpong en Samya Asouali verkochten beiden 32 loten. De jeugdleden, 
die meer dan 20 loten verkochten hebben zijn beloond met een 20-loten oorkonde. Deze geeft toegang 
tot maar liefst 16 aanbiedingen zoals korting op een dagje uit, naar een trampolinepark of een 2e 
(sport)artikel gratis. Nieuw! Alle aanbiedingen vind je dit jaar op een online platform. 
Op woensdag 9 december jl. heeft de  trekking van de Grote Clubactie plaatsgevonden.  
Op www.clubactie.nl vindt u de uitslag. In januari 2021 ontvangt K.D.O. de uitbetaling van de 
verkoopopbrengst. Zodra het bedrag bekend is wordt dit op de website en facebook vermeld. 
 

Super dat er veel loten verkocht zijn voor onze vereniging! 
 

 

JAARVERGADERING  
De algemene ledenvergadering 2020 is door alle maatregelen in verband met het Corona-virus niet 

gehouden. Het bestuur heeft besloten om de algemene ledenvergadering 2020 en 2021 (als het weer 

mogelijk) is gelijktijdig te laten plaatsvinden. De uitnodiging hiervoor wordt per e-mail aan alle leden (en 

ouders van jeugdleden) verzonden.  

 

 

 

 

 

KLEUTERS BEHALEN HET KDO PIETENDIPLOMA! 



Op vrijdag 27 november stond de les in het teken van pietengym. De kleuters hadden bericht gekregen 

dat ze in een pietenpakje en met cadeautje naar de zaal mochten komen. Hier werd druk geoefend met 

op het (smalle) dak lopen, over de daken klauteren, van dak tot dak zwaaien en op het hoge dak 

klimmen. Daarbij werden de cadeautjes steeds in de schoorstenen bezorgd! Tussendoor kon er heerlijk 

geschommeld worden op de stoomboot. De sinterklaasliedjes ontbraken ook dit jaar niet en aan het 

eind van de les ging ieder Pietje niet alleen naar huis met het echte KDO pietendiploma, maar ook met 

wat lekkers. Sinterklaas is vast erg blij met alle toekomstige Pietjes! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDAGENA JANUARI T/M JUNI 2021 
De KNGU heeft besloten een streep te zetten door alle wedstrijden in 2020. Dit is natuurlijk jammer, maar 

we snappen heel goed dat het in deze onrustige tijden met Corona, niet passend is om ondanks alles 

fysieke wedstrijden te willen organiseren. Voor 2021 staan de wedstrijden wel gepland, maar of deze 

doorgaan is nog niet bekend. 

 

JUBILEA 

40 jaar 

Cobie Golstein  dames/herenafdeling IJdoornschool/volleybalafdeling Mgr. Beckersschool 

Marry van der Linden dames/herenafdeling IJdoornschool 

Bij het 40 jaar lidmaatschap van K.D.O. ontvangt de jubilaris de KNGU speld voor langdurig lidmaatschap. 
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd. 
 

 

 

SAMENWERKING DIGIMEMBERS EINDIGT  
In november jl. maakte de KNGU bekend dat het huidige ledenadministratiepakket DigiMembers niet 



langer wordt doorontwikkeld. Voor de verenigingen betekent dit dat er overgestapt moet worden naar 

een nieuw ledenadministratiepakket.  

K.D.O. heeft per 1 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het nieuwe 

ledenadministratiepakket Club-assistent. Alle gegevens worden geautomatiseerd overgezet en hoeven 

niet opnieuw te worden ingevoerd. De overstap van DigiMembers naar Club-assistent wordt door de 

KNGU volledig ondersteund.  

Op dit moment wordt de contributie elke drie maanden automatisch van uw bankrekening 

afgeschreven. Vanaf 1 januari 2021 wordt de jaarcontributie in 5 termijnen automatisch per incasso 

geïnd. Eens per twee maanden betaalt u een termijn, in juli en augustus wordt geen contributie geïnd.  

 

 

LEDENADMINISTRATIE 

   

- De contributie voor het 4e kwartaal 2020 is in december geïnd. 
 

- De KNGU bondscontributie 2021 is inmiddels bekend. De contributie voor de lessen wordt in 2021 met  

  het indexcijfer 2020 + een klein bedrag verhoogd. De juiste bedragen staan eind december a.s.  

  vermeld op onze website www.gv-kdo-amsterdam.nl 
 

- 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.  
 

 

 

Bestuur en leiding wenst alle leden een fijne kerstvakantie in goede 

gezondheid en een sportief 2021 
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