
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De 75e algemene ledenvergadering is gehouden op 21 april jl. en werd bezocht door
7 dames en 2 heren. Het financieel verslag 2021 en de begroting 2022 zijn
goedgekeurd en vastgesteld. De aanpassingen in de jaarrekening 2021 worden
verwerkt. De 3 nieuwe leden van het bestuur worden voorgedragen en de algemene
ledenvergadering stemt in met de voordracht. 

Het bestuur van K.D.O. bestaat per 21 april 2022 uit (v.l.n.r.): 
Ruth van Knippenberg, voorzitter 
Joris Ketelaar, 2e penningmeester/ledenadministratie 
Cris Römer, penningmeester 
Leanne Janssen, secretaris

AGENDA 
10 juni - Uitreiking Beweegdiploma kleuters door voorzitter Ruth 



17 juni - Onderlinge wedstrijden meisjes vrijdagafdelingen* 
26 juni - Amsterdamse Kampioenschappen voor recreatieve meisjesafdelingen 
*met korte presentatie van het nieuwe bestuur, aanwezig zijn Ruth en Cris

WEDSTRIJDUITSLAGEN 
Op 20 maart was de 2de groepsvoorwedstrijd voor de selectie groep. Zij hebben
samen een topprestatie neergezet. Arya Giri is met meisje van een andere
vereniging in een team 2de geworden in de categorie middenbouw niveau 5. Felien
Prins, Kyomi Knuijsting en Suvie Topping waren met 2 meisjes van een andere
vereniging ook 2de geworden in de categorie middenbouw niveau 6. Goed gedaan
meiden!

 

De leukste zomervakantieweek voor kinderen van 6 t/m 18 jaar.
Beleef samen met je vrienden de tijd van je leven.
Wees jezelf en doe wat jij leuk vindt.
Lekker sporten en spelen in de natuur.
Sta op eigen benen in een vertrouwde omgeving met ervaren begeleiding.

  
Voor wie is Gymkamp van de KNGU geschikt?  
Voor deelnemers van 8 t/m 18 jaar (Joka t/m Ouka) bieden we Gymkamp aan.
Of je nou recreant bent, in de selectie turnt of aan trampolinespringen doet, het



maakt niet uit welke gymdiscipline je beoefent; een gymweek op kamp is voor
iedereen leuk! Je beleeft plezier in de zaal door tijdens de trainingen aan je
nieuwe oefening te werken of juist je oefening nog beter te maken en nieuwe
elementen toe te voegen. Voor meer informatie kun je terecht op www.zoka.nl

LEDENADMINISTRATIE 

CONTRIBUTIE 2022 
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:
leden@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.

De grote Clubactie! 
Op zaterdag 24 september 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!

De Grote Clubactie viert in 2022 het 50-jarig bestaan. Om dit samen met de
deelnemende verenigingen te vieren wordt een Gouden Jubileumloterij
georganiseerd. 
K.D.O. maakt 4 x kans op € 1.000,- 
1e trekking 3 mei, 2e trekking 7 juli, 3e trekking 15 september, 4e trekking 10
november 
  
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 19 september a.s. in de gymzaal van de Piramideschool, 
Houdringe 2 van 19.00 -20.00 uur. De laatste les is gepland op maandag 20 februari
2023. 

Wilt u meedoen of weet u iemand die geïnteresseerd is? 
Kom naar de gymzaal en neem iemand mee die in de 
wintermaanden aan zijn of haar conditie wil werken.

ZOMERVAKANTIE 16 juli t/m 28 augustus  
De laatste lessen bij K.D.O. zijn op vrijdag 9 juli. 
De lessen starten weer op dinsdag 30 augustus.

https://gv-kdo-amsterdam.us18.list-manage.com/track/click?u=7bd1021ba58b8bb8b86d791d2&id=9637af0657&e=aa95268572
https://gv-kdo-amsterdam.us18.list-manage.com/track/click?u=7bd1021ba58b8bb8b86d791d2&id=e580149d8f&e=aa95268572

