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Beste K.D.O. ers, 

Alle binnensporten hebben een moeilijke tijd achter de rug. Ook K.D.O. heeft door de CORONA  

maatregelen vanaf half december 2020 geen lessen kunnen geven. Omdat binnen sporten niet was  

toegestaan waren alle binnensportaccommodaties waaronder de gymzalen gesloten. Het bestuur en de 

leiding van de jeugdafdelingen hebben in april via ZOOM met elkaar besproken wat de mogelijkheden 

waren om de lessen te hervatten. Het plan was om de lessen voor de jeugdleden vanaf dinsdag 18 mei in 

de buitenlucht te starten. Door de versoepelingen vanaf 19 mei werd binnen sporten weer toegestaan en kon 

K.D.O. de lessen voor de jeugdleden in de gymzalen starten. De meisjes en jongens hadden er erg veel zin in 

en waren blij dat zij weer mochten turnen. Wij gaan ervan uit dat alle leden weer na de zomervakantie 

binnen kunnen sporten. De ouderen zijn gevaccineerd en de besmettingen met het Corona-virus 

verminderen. De maatregelen rond het CORONA-virus worden stap voor stap versoepeld.  

Bestuur en leiding wensen alle leden een fijne zomervakantie en zien uit naar het volgend turnseizoen. 

 

Vrijdag 2 juli a.s. kan K.D.O. geen gebruik maken van de gymzalen in de Mgr. Bekkersschool vanwege 

de eindmusical van groep 8 

 

De laatste lessen bij K.D.O. zijn op vrijdag 9 juli 
 

  ZOMERVAKANTIE 10 juli t/m 16 augustus 2021 

  DE LESSEN STARTEN WEER OP DINSDAG 24 AUGUSTUS 2021 

 

 

DRINGENDE VRAAG – PENNINGMEESTER: 

K.D.O. is nog steeds op zoek naar een penningmeester. Er heeft zich niemand aangemeld om de vacature in 

te vullen. K.D.O. is een middelgrote vereniging met circa 140 leden (voornamelijk jeugleden t/m 15 jaar). De 

taken van de penningmeester bestaan uit o.a. het bijhouden van de financiële administratie, regelmatig 

controleren vam de uitgaven met de cijfers van de begroting, het opstellen van de jaarrekening en begroting 

voor de algmene ledenvergadering. Het bestuur vergadert eenmaal per 2 maanden en heeft regelmatig per 

telefoon of e-mail contact. Ouders van jeugdleden help ons meedenken en de financiën op orde te houden? 

De toekomst van K.D.O. staat op het spel!!! Wilt u meer weten neem dan conact op met het secretariaat: 

info@gv-kdo-amsterdam.nl 
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Op zaterdag 18 september 2021 start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie! Vanaf die dag 

mogen alle lotenverkopers (clubleden) langs de deuren gaan, bij vrienden en familie aankloppen en/of 

berichten delen via social media en WhatsApp om loten te verkopen. K.D.O. verkoopt loten en van de 

opbrengst gaat 80% direct naar de clubkas! 

Samen sterk voor K.D.O.  

Doe mee met de Grote Clubactie 

 

WINTERFIT – CONDITIETRAINING   

Voor senioren die zich willen voorbereiden op de  

wintersport 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. 

Wilt u meedoen?  

Kom naar de gymzaal en neem gerust iemand mee die  

in de wintermaanden aan zijn of haar conditie wil werken 

 

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
 

- De contributie van 18 mei t/m eind juni 2021 wordt binnenkort per automatische incasso 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 beëindigen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en  

  moet 1 maand vóór die datum bij het secretariaat bekend te zijn. Dit moet schriftelijk (per brief of  

  per e-mail) worden doorgeven. Als er na deze datum wordt bedankt dan wordt het lidmaatschap  

  met 1 kwartaal verlengd.  

 

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

 

   

    VAKANTIES 2020 – 2021 

   Herfstvakantie   16 t/m 18 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 2022 * 

   Zomervakantie   16 juli t/m 28 augustus 2022 

 

  * De meivakantie kan met een week worden uitgebreid.  
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