
Word nu lid van de  

“Vrienden van KDO” 
 

2009 is voor KDO een zeer bijzonder jaar, want na vele jaren trouwe dienst zal in mei de sloophamer in de 

kleedkamers, kantine en gymzaal gezet worden. Dat betekent dat we dit jaar afscheid nemen van een 

complex waar heel veel Kwakelaars met veel plezier menig uurtje hebben vertoefd.  

Een van de acties die het campagneteam wil opstarten is de Vrienden van KDO. De doelstelling van deze 

club zal zijn om jaarlijks tenminste 100 leden te hebben die elk € 50 bijdragen, wat betekent dat we ieder 

jaar een bedrag van € 5.000 te besteden hebben. 

 

De Vrienden van KDO dragen KDO een warm hart toe en geven de club op deze manier een extra 

financiele impuls voor zaken die niet vanuit de contributie-opbrengsten en sponsorinkomsten kunnen 

worden voldaan. Voor dit opstartjaar van de Vrienden van KDO is besloten om het geld te besteden aan 

nieuwe speeltoestellen voor de kinderen, want als pa en ma een nieuw onderkomen krijgen in de vorm 

van een nieuwe kantine, dan mogen de kinderen toch zeker ook wel eens wat nieuwe speelattributen op 

het terrein tegemoet zien! 

 

Het leuke van de Vrienden van KDO zal echter worden dat deze Vrienden vanaf volgend jaar zelf 

inspraak gaan krijgen op hetgeen er met het binnengekomen geld gedaan wordt. De ideeen worden 

verzameld via het mailadres vriendenvankdo@kdo.nl en uiteraard afhankelijk van het beschikbare bedrag 

wordt op basis van stemming onder de leden de top 3 gemaakt, waarbij het KDO hoofdbestuur 

uiteindelijk de beslissende stem heeft.  

 

Uiteraard zullen wij u via de bekende media als clubblad Ons Doel en de KDO website www.kdo.nl op de 

hoogte houden van de activiteiten rondom de Vrienden van KDO. 

 

Wilt u ook Vriend van KDO worden? Schrijf u dan nu in via onderstaand formulier. U kunt dit formulier 

ook downloaden vanaf www.kdo.nl/vriendenvankdo. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ja, ik word per 1 januari 2010 lid van de Vrienden van KDO en machtig SV KDO om in december 2009  

€ 50 van mijn rekening af te schrijven. Het lidmaatschap en de automatische incasso worden telkens 

automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij ik voor 1 december schriftelijk mijn lidmaatschap voor dat 

komende jaar opzeg via vriendenvankdo@kdo.nl.  

 

Naam:  ________________________________________ 

Adres:  ________________________________________ 

PC + Plaats: ________________________________________ 

E-mail:  ________________________________________ 

Rekeningnr: ________________________________________ 

 

Handtekening: ________________________________________ 

 

U kunt uw inschrijving ingescand per e-mail sturen naar vriendenvankdo@kdo.nl of inleveren achter de 

bar in de KDO kantine. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Chris Verhoef of Maykel Sitvast. 


