
 
Nieuwsbrief  

December 2021 

 

Beste K.D.O. ers,  

 
Het Corona virus heeft ook in 2021 nog veel invloed op de maatschappij, alle mensen en de sport. Bij 

onze vereniging zijn door de CORONA maatregelen in 2021 veel lessen niet door gegaan. Het bestuur wil 

de trainers, die zich hebben ingezet om de lessen zoveel mogelijk te laten doorgaan, bedanken voor hun 

veerkracht, geweldige inzet en vertrouwen in onze vereniging. Bij de start van het nieuwe seizoen na de 

zomervakantie mocht iedereen weer binnen en buiten sporten zonder beperkingen. Sporten in 

groepsverband was toegestaan. Maar helaas, in de persconferentie op 26 november jl. zijn door het 

kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal Coronabesmettingen terug te dringen. 

Vanaf 28 november zijn alle sportaccommodaties (sporthallen, gymzalen en sportparken) gesloten. 

tussen 17.00 uur en 5.00 uur. Het bestuur heeft moeten besluiten alle lessen tijdelijk te stoppen. Op 14 

december jl. heeft het kabinet de coronamaatregelen verlengd tot 15 januari 2022.  

Onze vereniging bestond 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. Voor de  

jeugdleden waren er op dinsdag 30 november en vrijdag 8 oktober op alle lessen twee springkussens  

geplaatst en alle leden en oud-leden waren uitgenodigd op het jubileumfeest 9 oktober in het 

speeltuingebouw Nieuwendam. Als presentje ontvingen alle leden een polsbandje met het logo van 

K.D.O. 1946 – 2021. Het verslag van de algemene ledenvergadering op 18 november staat verderop in 

deze Nieuwsbrief.  

 

 

JAARVERGADERING  

De algemene ledenvergadering 2021 op 18 november jl. werd door 7 dames en 1 heer bezocht.  

In 2019 en 2020 zijn de algemene ledenvergaderingen niet gehouden door de CORONA pandemie.  

Het financieel verslag 2019 en 2020 de begroting 2019 en 2020 zijn zonder op- en aanmerkingen 

goedgekeurd en vastgesteld. Op de oproep voor nieuwe bestuursleden zijn geen aanmeldingen 

ontvangen. Wel hebben zich twee ouders aangemeld om het bestuur te ondersteunen.  

Greet Nieuwenhuijse en Aagje van ’t Wout blijven tot het einde van het turnseizoen in functie.   

Leanne kan de taken in het bestuur niet alleen voortzetten. Er zijn drie mogelijkheden: 

 a) zelfstandig de vereniging voortzetten  

 b) fusie met een andere vereniging 

 c) opheffen van de vereniging 

De voorkeur gaat uit naar het zelfstandig voortzetten van de vereniging, maar zonder bestuur kan de 

vereniging niet blijven voortbestaan. Het bestuur is in gesprek met het Stadsdeel Noord om de 

mogelijkheden voor het voortbestaan van K.D.O. te onderzoeken.  



Het project “Meer bewegen met Hita” wordt eind december a.s. overgedragen aan CIVIC. De trainster 

heeft een baan in de zorg en kan geen les meer geven. Twee nieuwe sportdocenten geven  ieder één 

uur in de week les in het Huis van de Wijk Waterlandplein. De dames-en herenafdeling op 

woensdagavond en de volleybalafdeling zijn na de zomervakantie 2021 om verschillende redenen (door 

CORONA en gezondheidsklachten bij de deelnemers) gestopt. Het aantal deelnemers werd té klein om 

door te gaan.  

 

 

 

 

 

  

    565 loten verkocht !  

 

 

Voor de Grote Clubactie zijn er dit jaar 565 loten verkocht. Een geweldig resultaat ondanks de 

beperkingen door het Corona virus. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online loten te 

kopen met de QR code. De meisjes van de jeugdafdelingen en de selectiegroep hebben het merendeel 

van de clubloten verkocht.  

De meeste loten werden verkocht door Arya Giri (53 loten), Yasmine Zahri (47 loten) en David van 

Wageningen (42 loten). De jeugdleden, die meer dan 20 loten verkochten hebben zijn beloond met een 

20-loten oorkonde. Deze geeft toegang tot diverse aanbiedingen zoals korting op een dagje uit, je lekker 

uitleven in een trampolinepark of een 2e (sport)artikel gratis! Al deze aanbiedingen vind je op een 

online platform. 

Op woensdag 8 december jl. heeft de  trekking van de Grote Clubactie plaatsgevonden.  

Op www.clubactie.nl vindt u de uitslag. In januari 2022 ontvangt K.D.O. de uitbetaling van de 

verkoopopbrengst. De opbrengst wordt geplaatst op de website en facebook.  

Super dat er zoveel loten verkocht zijn voor onze vereniging! 
 

UITSLAGEN WEDSTRIJDEN   
Na een lange tijd waren op 27 en 28 november jl. de eerste wedstrijden van het seizoen voor de 

selectie- en wedstrijdgroep in het Sportcentrum in Sloten. Het waren teamwedstrijden (per niveau) van 

maximaal 6 turnsters in 1 team. Voor de meeste meisjes was dit de eerste wedstijd. Het team van 

Emma, Amsu, Firdaous en Kautar is 4e geworden. Het team van Joona en Merte is 1e geworden. Aya 

werd 2e en Kyomi is ook 2e  geworden. Voor alle meiden een super prestatie. Wij zijn in ieder geval super 

trots op jullie. 

 

 

 

 



  LEDENADMINISTRATIE 
 

- CONTRIBUTIE 2022 

  De KNGU bondscontributie 2022 bedraagt € 5,95 per kwartaal voor leden tot 16 jaar en € 7,35 per kwartaal          

  voor leden Van 16 jaar en ouder. Het bondsgeld wordt gelijk met de K.D.O. contributie geïnd.  

  De contributie wordt in 2022 met het indexcijfer 2021 + een klein bedrag verhoogd. De juiste bedragen staan      

  medio 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 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. U moet dit schriftelijk (per brief of  

  per e-mail) doorgeven. Als u na deze data opzegt, wordt het lidmaatschap met 1 kwartaal verlengd.  

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

 

 

VAKANTIES 2020 – 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.  

 

 

 

 

 

Bestuur en leiding wensen alle leden fijne kerstdagen  

en een gelukkig, gezond en sportief 2022 

 

 

 

http://www.gv-kdo-amsterdam.nl/

