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Hoofdbestuur, 2021-2022 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 van sportvereniging KDO. Het hoofdbestuur kijkt voor het derde jaar op rij 
terug op een bijzonder jaar. Na de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 zijn we in het seizoen 2021-2022 
wederom geconfronteerd met de beperkende maatregelen van de coronapandemie. Ondanks deze beperkingen 
hebben we als sportvereniging op vele fronten niet stil gezeten, hetgeen zal blijken uit ondergaande weergave 
van allerlei activiteiten. 
 
Het hoofdbestuur heeft het afgelopen seizoen onder meer tijd gestoken in de afstemming van het onderhoud 
van ons sportcomplex met de gemeente. Daarnaast heeft het hoofdbestuur zich beziggehouden met de aanleg 
van het beachcomplex.  
 
Coronacrisis 
Waar wij bij de start van het seizoen 2021-2022 nog de hoop hadden dat er weer door iedereen volop kon 
worden gesport, werden we toch weer geconfronteerd met beperkende maatregelen. Deze hadden met name 
invloed op de sociale aangelegenheden rondom trainingen en wedstrijden. Voor het hoofdbestuur en het eerder 
ingestelde ‘coronateam’ was het weer telkens aanpassen aan de veranderende coronamaatregelen en deze 
aanpassingen tijdig communiceren aan alle leden, zodat elk lid op de hoogte was van wat voor hem of haar 
mogelijk was. 
 
Op de momenten dat dat vereist was, is er controle uitgevoerd op het bezitten van een coronatoegangsbewijs. 
Hiervoor zijn deels vrijwilligers ingezet en deels op kosten van de gemeente ingehuurde beveiligers. 
 
Waar mogelijk is ook in dit seizoen gebruik gemaakt van subsidies en ondersteunende maatregelen die vanuit de 
overheid werden ingezet. Zo is de financiële schade beperkt gebleken. Voor nader inzicht in de financiën wordt 
verwezen naar de jaarrekening en de toelichting op de cijfers.  
 
Aan het eind van het seizoen is letterlijk de (financiële) balans opgemaakt. De besturen - de 
afdelingsbesturen én het hoofdbestuur – hadden vorig seizoen besloten om aan de trouwe leden die in het 
coronajaar 2020-2021 verminderd hebben kunnen sporten (met name seniorenleden van de binnensporten 
en seniorenleden van teamsporten), een “coronakorting” te geven op de contributie voor het seizoen 2021-
2022. Deze coronakorting is verwerkt in het financiële jaar 2020-2021 zodat de baten en de daarmee 
samenhangende lasten meer in evenwicht zijn en de contributies in het seizoen 2021-2022 meer een 
‘normale’ weergave geven. 
 
Een bijzonder dank aan de flexibiliteit van onze vrijwilligers die in dit (corona-)seizoen met elkaar weer veel 
mogelijk hebben gemaakt, hulde aan een ieder! 
 
 
TERUGBLIK 
 
Sportcomplex 
In 2021 is het eerste veld vervangen door een ‘supernatuurgrasveld’. Vlak na de start van het seizoen was 
het veld bespeelbaar, tot tevredenheid van vele voetballers. 
 
Sinds 1 oktober 2021 is het sportcomplex rookvrij. Leden en bezoekers die ondanks dit ontmoedigende 
beleid willen roken, dienen dit te doen buiten het complex.  
 
Vanaf 2022 hangen op ons complex borden met de uniforme gedragsregels zoals deze door de 
sportverenigingen in de gemeente Uithoorn met elkaar zijn vastgesteld. 
 
 
Beachcomplex 
In het najaar van 2021 is een ad hoc beachcommissie ingesteld, bestaande uit een aantal enthousiaste 
leden van de afdelingen handbal, volleybal en voetbal en een afvaardiging uit het hoofdbestuur. Deze 
commissie heeft, met een externe deskundige op kosten van NOC NSF, een grondig vooronderzoek gedaan 
naar de haalbaarheid van het aanleggen en exploiteren van een beachcomplex, bestaande uit een aantal 
velden geschikt voor beachvolley, beachhandbal, beachsoccer en voetvolley. In het voorjaar van 2022 heeft 
het hoofdbestuur het besluit genomen tot de aanleg van deze velden. In mei is gestart met de 
werkzaamheden; op 10 juli is het complex officieel geopend en deze zomer hebben veel leden gebruik 
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gemaakt van de velden. Ook niet-leden of andere verenigingen, kunnen velden reserveren via een 
reserveringssysteem op onze website. 
Ook andere beachsporten kunnen op het complex worden gespeeld, waarbij te denken valt aan 
beachtennis, beachbadminton etc. 
 
 
Badmintonafdeling 
Vanaf het seizoen 2021-2022 zijn de leden die voorheen bij badmintonvereniging hun sport beoefenden als 
afdeling toegevoegd aan sportvereniging KDO; verderop in dit jaarverslag geven zij zelf verslag van hun 
eerste jaar bij KDO. 
 
 
Commissies en vrijwilligers 
Onze vereniging kent diverse commissies waarin vrijwilligers actief zijn, die zich belangeloos voor sv KDO 
inzetten. Zonder deze vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen bestaan. Zij doen veel voor de vereniging 
en dat geeft ook hun betrokkenheid aan. Als vereniging geven wij ook iets terug aan onze vrijwilligers en 
spreken wij onze waardering voor hen uit. Hoewel we merken dat er meer druk komt op dezelfde vrijwilligers, 
vertrouwen wij op de saamhorigheid binnen onze vereniging waardoor leden elkaar aansporen een 
vrijwilligerstaak, dan wel binnen een bestuur, dan wel voor een “klus”, op zich te nemen. 
 
 
Veilig sporten 
Bij KDO willen we een veilig sportklimaat bieden aan alle leden en vrijwilligers. Daartoe hebben we 
verschillende maatregelen getroffen waaronder een gedragscode voor alle vrijwilligers en de aanstelling van 
een vertrouwenscontactpersoon. Leden (of ouders van leden) met vermoedens van ongewenst gedrag of die 
een klacht hebben, kunnen een melding doen bij deze vertrouwenscontactpersoon. Ook kunnen 
bestuurders, trainers en leden zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon voor een adviesgesprek over 
hoe te handelen in een bepaalde situatie. Meldingen en adviesgesprekken worden anoniem met het 
hoofdbestuur besproken en jaarlijks rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het hoofdbestuur over 
alle meldingen en adviesgesprekken.  
 
Seizoen 2021 - 2022 
Nieuwe meldingen: 0 
Adviesgesprekken: 2 
 
 
Sponsoren 
De sponsorcommissie zorgt voor behoud van huidige sponsors en werving van nieuwe sponsors. Op diverse 
wijze wordt aandacht gegeven aan de diverse sponsormogelijkheden bij KDO. Wij zijn de sponsors altijd al 
veel dank verschuldigd voor deze vorm van ondersteuning van onze vereniging, dit jaar spreken wij 
wederom onze speciale dank uit voor de blijvende steun in bijzondere tijden. 
 
 
Kantine en beheer 
René de Jong, Carlo Fritschy, de schoonmaaksters en de kantinevrijwilligers hebben zich afgelopen seizoen 
van hun beste kant getoond. Helaas werd het weer een seizoen met hindernissen en met veel aanpassingen 
aan de regelmatig wijzigende coronamaatregelen. Beide heren hebben er, met de diverse vrijwilligers, het 
beste van weten te maken:  
 
 
Nieuwsbrief 
Aan het eind van het seizoen 2020-2021 is de allerlaatste Ons Doel in hard copy uitgebracht. In het nieuwe 
seizoen wordt Ons Doel alleen verspreid in een digitale versie, waarin nieuwsitems kort worden gebracht 
met een doorklinkfunctie naar de volledige informatie op de website. 
 
 
Nieuwbouw “De Rietkraag” 
Onze nieuwe buren, de bewoners van “De Rietkraag” zijn in maart 2022 uitgenodigd voor een “burenborrel”. 
Veel nieuwe bewoners van deze wijk hebben kennis gemaakt met KDO-bestuursleden, kregen een 
rondleiding op ons complex en waren verbaasd over de vele sporten die wij aanbieden. De eerste nieuwe 
leden uit deze wijk zijn inmiddels een feit. 
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Afgelopen zomer is ook het parkeerterrein aan de Vuurlijn aangepast. Het complex is nu weer goed en op 
veilige wijze toegankelijk. 
 
 
TOEKOMST 
 
Eerder meldden we dat de vervanging van de tribune op het wensenlijstje staat. In dit seizoen zal nader 
worden bekeken wanneer we deze gewenste investering tot uitvoering zullen brengen. 
 
 
Administratie 
In het seizoen 2021-2022 is een applicatie van All United gekocht met als eerste focus het voeren van een 
vernieuwde ledenadministratie. In de toekomst kan deze worden uitgebreid met de financiële administratie, 
het versturen van de nieuwsbrief, websitebeheer, roosterplanning voor inzet van vrijwilligers en gebruik van 
sportzalen etc., waarmee de diverse administraties en daarbij behorende handelingen worden geïntegreerd 
tot één geheel. 
 
 
Sportcomplex  
Als doorloop van de in 2021-2022 met de gemeente gevoerde gesprekken zal komend seizoen met de 
gemeente worden gesproken over het meerjarenonderhoudsplan voor de sporthal. 
 
 
Bestuurssamenstelling 2021-2022 
Andy Verstelle, voorzitter 
Cora Bartels, secretaris/2e penningmeester 
Harry van de Rotten, penningmeester 
Peter Oudshoorn, beheer  


