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Bestuurlijk jaarverslag 2019 van Gymnastiekvereniging KdO Lekkerkerk 
 
1. Inleiding 
 
Het bestuur kijkt terug op een avontuurlijk en enerverend jaar. Zo heeft het bestuur 
zich in de zomermaanden gebogen over de haalbaarheid van een andere 
sportaccommodatie, waarbij alle disciplines van KdO Lekkerkerk onder 1 dak 
gebracht zouden kunnen worden.   
 
Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) op 19 juni 2019 heeft het 
bestuur een groot aantal van haar leden geïnformeerd over de plannen en met hen 
gediscussieerd over de haalbaarheid ervan.  
Kort na de BALV op 19 juni 2019 heeft het bestuur besloten, mede op basis van het 
advies van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), dat dit avontuur voor KdO 
Lekkerkerk te vroeg kwam. Het moment was niet rijp om hier met volle kracht op door 
te pakken en als bestuur verantwoordelijkheid in te nemen.   
 
Het bestuur gelooft nog steeds in een dergelijke sprong voorwaarts. De verkenning 
op dit terrein gaat dan ook gewoon door.  
 
 
2. Bestuur, commissies en andere vrijwilligers 

 
2.1. Dagelijks bestuur (samenstelling en activiteiten) 

 
In 2019 bestond het dagelijks bestuur uit Gert-Jan Lammens (voorzitter), Mattijs van 
Gorsel (algemeen bestuurslid), Richard van Erk (penningmeester) en Antoinette van 
der Torren (secretaris). 
 
In 2019 is het bestuur 6 keer bijeengekomen in een bestuursvergadering. Het 
bestuur heeft het nieuwe sportseizoen 2019-2020 besloten om de 
bestuursvergadering te verdelen in vergaderingen met alleen het dagelijks bestuur 
en in vergaderingen met zowel het dagelijks bestuur en de verschillende commissies 
(bestuursvergadering Plus).  
 
Daarnaast hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden in kleinere kring. 
 
2.1.1 bestuursfilosofie 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van vorig jaar werd de bestuursvisie door de 
leden omarmd en goedgekeurd.  
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De bestuursvisie is daarna op enkele punten geactualiseerd. Daarna is de 
bestuursvisie definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website en met alle leden 
gedeeld door middel van het uitgegeven nieuwsbrief (Januari 2020) 
 
2.1.2 Gedragscode 
  
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een gedragscode geïntroduceerd, die bijdraagt 
aan een cultuur waarin we een voor alle betrokkenen op een prettige en veilige wijze 
onze sport kunnen bedrijven. Deze code sluit aan op de regelgeving van de KNGU 
en andere aanvullende wettelijke regelgeving (zoals de meldcodeplicht voor 
besturen).  
 
De gedragscode bevat een aantal regels die gelden voor ouders, sporters, trainers, 
vrijwilligers, supporters en bestuurders. De regels worden successievelijk algemeen 
en specifiek per doelgroep in de code beschreven.  
Daarnaast beschrijft de code waarop deze onder de aandacht van eenieder zal 
worden gebracht en de handhaving ervan.  
 
De gedragscode is in de nieuwsbrief van januari 2020 geïntroduceerd en is inmiddels 
op de website gepubliceerd.  
 
2.2  Commissies 
 
Henri van Woerkom (CCS) en Esther van Woerkom-Slingerland (CCS) hebben 
aangegeven dat zij na deze Algemene Ledenvergadering zullen stoppen met hun 
commissie-activiteiten. Esther heeft aangegeven nog wel betrokken te blijven bij de 
jaarlijkse uitvoering van KdO.  
 
Het bestuur wil Henri en Esther danken voor hun inzet de afgelopen jaren. 
 
Het doet ons deugt dat de commissie BOM op volle sterkte is. En ook de commissie 
TCT gaat met nieuw elan het nieuwe (sport)jaar in.  
 
Er zijn nog enkele commissies die (nagenoeg) onbemand zijn. Zo is de bezetting 
binnen de commissie HEI heel krap. Dit baart ons zorgen en wij hopen dan ook dat 
zich in 2020 weer nieuwe commissieleden aandienen. 
 
2.3 (Andere) vrijwilligers(activiteiten) 
 
De diverse vrijwilligers hebben flink wat werk verzet in 2019, waardoor we met elkaar 
mooie evenementen goed hebben kunnen laten verlopen en de nodige 
(sponsor)gelden hebben mogen ontvangen:  
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- In het bijzonder noemt het bestuur de gulle schenking van € 20.000,- 
Rabobank Krimpenerwaard. Dit ter vervanging van een aantal afgekeurde 
sporttoestellen. Dit bedrag is zeer welkom omdat een groot aantal van de 
toestellen is afgekeurd dan wel dringend aan vervanging toe is.  

- Overige vrijwilligersactiviteiten (zoals de jaarlijkse stroopwafelactie en grote 
clubactie) hebben nog eens een totaalbedrag van € 6.086,61 opgeleverd.  
 

Het bestuur spreekt haar dank en waardering uit aan alle vrijwilligers.  
 
3. Sponsors 

 
Ook in 2019 is er hard gewerkt met het binnenhalen van nieuwe sponsors. Er zijn 
diverse nieuwe sponsorborden bij gekomen.  
 
Daarnaast is in 2019 het initiatief ‘Vrienden van KdO’ gestart, onder leiding van Dirk 
de Mik. Met name tijdens de uitvoering in april 2019 is hier bijzondere aandacht aan 
besteed. Per 31 december 2019 hebben zich 34 vrienden aangemeld, met een totale 
opbrengst van (ongeveer) € 1.000,-. Dit mooie resultaat is besteed aan nieuwe 
blokken in de hal.  
 
Het bestuur spreekt haar dank en waardering uit aan Dirk de Mik en alle andere die 
zich met dit initiatief hebben beziggehouden.   
 
4. Aftredende bestuursleden 

 
Antoinette heeft aangegeven dat zij haar bestuurlijke taak zal neerleggen na de 
algemene ledenvergadering. Het valt haar zwaar om haar bestuurlijke taken te 
combineren met haar werk en haar gezin.  
 
Er heeft zich nog geen vrijwilliger gemeld voor de vacante secretariaatsfunctie. Het 
bestuur hoopt dat zij deze functie op korte termijn zal kunnen vervullen.  
 
 


