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Ook dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om geen jaarverslag te maken, maar legt het bestuur 
verantwoording af over de door haar genomen beslissingen middels een bestuur verslag. Het bestuur 
informeert de leden hoe in het algemeen de vereniging er voor staat en specifiek kort de afdelingen. 

Algemeen

RKDOS is een sterk bloeiende vereniging. Als bestuur zijn we trots op dat deze goed draaiende 
vereniging. Het ledenaantal is constant over het jaar. Ook op financieel vlak gaat het goed, we kunnen
spreken van een gezonde vereniging.

In het afgelopen jaar zijn een aantal onderwerpen uitgewerkt door het bestuur:

Afronding beleidsplan 2018-2021 – Het afgelopen jaar is het beleidsplan 2018-2021 afgerond. Dit 
proces is begeleid door Michael Hollander. Diverse personen uit verschillende kanten van de 
vereniging hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Het schrijven van een beleidsplan was geen doel 
op zich, maar een stap in het beleidsmatig besturen van de vereniging. In het beleidsplan zijn 6 
beleidsdoelen vastgesteld welke elk 1 of meerdere concrete acties bevatten. Deze zijn concreet 
gemaakt en zijn toegekend aan een eigenaar. De komende 3 jaar zullen deze acties opgepakt gaan 
worden. Belangrijk blijft om periodiek te bepalen of de voorliggende koers nog de juiste is. Eventuele 
bijsturing zal gedaan worden waar nodig. In de ALV zal verder ingegaan worden op dit beleidsplan.

Werving verenigingsmanager – Een van de acties uit het beleidsplan is de werving van een 
verenigingsmanager. Hier is in de vorige ALV ook al over gesproken. Er is een vacature opgesteld 
welke gedeeld is via de diverse kanalen. 2 kandidaten hebben zich gemeld. Er zijn inmiddels 
gesprekken gevoerd met deze personen. Hier is nog geen bij de vacature passende kandidaat uit 
voortgekomen.

Vertrouwenscontactpersonen – Op de vorige ALV heeft Frank Klappe zich aangemeld voor de rol van 
vertrouwenscontactpersoon. Het afgelopen jaar heeft nog een persoon zich gemeld voor deze rol: 
Charissa Töller-Tromp. Beide zijn inmiddels opgeleid tot vertrouwenscontactpersoon. Ook is de 
informatie op de site aangepast. Met de installatie van Frank en Charissa is invulling gegeven aan de 
wens van de ALV om zowel een man als een vrouw aan te stellen.

Aanpassingen in het beloningsbeleid – In navolging op de veranderingen in het beloningsbeleid van 
vorig jaar zijn ook dit jaar een aantal zaken tegen het licht gehouden. De vergoedingen voor 
wedstrijden en externe evenementen was niet meer van deze tijd. Deze is aangepast en doet nu weer 
recht aan de hoeveelheid tijd die een wedstrijd kost voor een trainer. Ook heeft het bestuur 
gesprekken gevoerd met de afdeling dans over het beloningsbeleid. Dit heeft geleid tot aanpassingen 
specifiek voor de afdeling dans.

Actieve rol in totstandkoming Sportakkoord Kampen – Op uitnodiging van de gemeente heeft het 
bestuur van RKDOS een actieve rol genomen in het tot stand komen van het sportakkoord Kampen. 
Begin dit jaar is er gesproken over de grote lijnen van dit akkoord, de komende weken schuift RKDOS 
aan bij de detaillering van een aantal beleidsgebieden. Dit akkoord zal uiteindelijk als basis dienen 
voor het sportbeleid van de gemeente voor de komende tijd.

Sportieve prestaties -- Turnen dames en heren hebben op diverse wedstrijden mooie prijzen 
gewonnen. Springen gaat goed, er zijn diverse prijzen gewonnen met groepsspringen, individueel 
springen en teamgym (zowel nationaal als internationaal). Een aantal dansgroepen zijn wederom 
uitgekozen om te mogen dansen op de NK Finals in Ahoy.

Evenementen – Tot aan de ALV heeft RKDOS de volgende evenementen georganiseerd:Sport en 
spel familiedag, Dance on Stage en DanceFactor. Tevens zijn er binnen de afdelingen allerlei leuke 
dingen voor de leden georganiseerd naast het lesaanbod. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn 
inmiddels in volle gang. Het belooft een groot spektakel te worden!

Vereniging breed zijn diverse zaken aangepakt, we zijn goed in beweging. De ledenaantallen in de 
breedte sport blijven op niveau, en ook in de prestatiesport blijft het goed gaan. Ondanks het feit dat 



we bewust ‘limieten’ hebben gezet op de sportieve ambities, worden toch aansprekende resultaten 
behaald. Voor een regionale club timmeren we nog steeds goed aan de weg.

Afdelingen

Turnen heren:
De afdeling is qua leiding en organisatie op orde. Op de vorige ALV heeft zich een kandidaat voorzitter
gemeld welke vlot daarna geïnstalleerd is. De afdeling organiseert veel leuke activiteiten en acties 
voor de leden.  Er worden aansprekende sportieve resultaten geboekt op het niveau waarvan je dat 
verwachten mag voor een regionale vereniging, de groepen zijn goed gevuld met sporters.

Turnen dames:
De trainersstaf is na het vertrek van een aantal trainers het turnseizoen gestart met een nieuw 
enthousiast team en gemotiveerde turnsters. De turnsters hebben met veel succes deelgenomen aan 
diverse wedstrijden in verschillende divisies waarbij er regelmatig het podium werd behaald. Ook heeft
een groep turnsters meegedaan aan een buitenlandse wedstrijd in Zwitserland, ook dit was een groot 
succes. 
Naast de trainersstaf is ook de commissie verder gegaan met een vernieuwd team. De commissie 
heeft naast het ondersteunen van de trainersstaf een aantal - nieuwe -  leuke activiteiten 
georganiseerd die door de turnsters goed bezocht en zeker voor herhaling vatbaar zijn, zodat de 
turnsters elkaar ook buiten de zaal kunnen blijven ontmoeten. Daarnaast hebben alle turnsters zich 
ingezet voor de sponsoracties om het nieuwe seizoen zich te kunnen presenteren in het nieuwe 
turnpakje!

Afdeling dans:
In januari hebben de Talentgroep en de 4 selectiegroepen meegedaan aan de VoorsterDansDag in 
Twello. Begin februari was de Dance Factor. Veel kinderen uit alle dansgroepen deden hun uiterste 
best om de jury te overtuigen met hun zelfgemaakte choreo’s. Alle kinderen gingen naar huis met een 
medaille en de winnaars zelfs met een beker!
In maart mochten een aantal dansers uit Padans, Razzmatazz, DanzaNiños & de Talentgroep 
meedoen aan Cirque de Musique. Dit was een mooi spektakel. Razzmatazz, Inpetto, DanzaNiños, de 
Talentgroep en gr 3/4 IJsselmuiden werden op de Dance2Demo’s beloond met een Dance2Impress 
Award. 
Meteen toen de maand juni begon, was het tijd voor ons hoogtepunt: Dance On Stage. Alle 
dansgroepen hebben zich weer van hun beste kant laten zien in de Stadsgehoorzaal. Ook tijdens de 
ZomerDansDag heeft het publiek kunnen genieten van alle dansgroepen. Eind juni stonden 
Razzmatazz & Inpetto in Ahoy! Zij waren uitgenodigd voor de Landelijke Dance2Show. 
Na de Zomervakantie startten alle dansgroepen weer vol nieuwe energie. In december was het feest 
in de jongste groepen: de danspieten kwamen weer langs!! 

Afdeling springen:
Dit jaar is verder gebouwd aan de selectiegroep. Met de hulp van een nieuwe trainer wordt weer 
fanatiek deelgenomen aan wedstrijden voor groepsspringen, individueel springen en teamgym. De 
recreatieafdelingen zijn stabiel in ledenaantallen, ondanks het verloop wat er altijd wel is. Ook dit jaar 
zijn weer de inmiddels bekende activiteiten georganiseerd: de filmavond voor de kerstvakantie en het 
afsluitingsuitje voor de zomer. De commissie heeft afscheid genomen van een aantal leden, en is nog 
op zoek naar nieuwe mensen. 

Afdeling freerunnen:
Plezier in het bewegen staat voor de sporters in deze afdeling bovenaan. Deze afdeling heeft dit 
seizoen een terugloop in leden gezien. Ook heeft  de trainer van deze afdeling aangegeven te willen 
gaan stoppen aan het einde van het seizoen. Inmiddels zit de vereniging in de afrondende fase van 
gesprekken met een nieuwe trainer. Ook zal, zoals beschreven staat in het beleidsplan, deze afdeling 
organisatorisch aangepast worden. Dit alles met het doel de leden in deze afdeling weer te laten 
groeien. 

Gym en omnisporten:
Gym is een belangrijke peiler voor onze vereniging. De ouder- en kind gymgroepen blijven het erg 
goed doen. De overige gymgroepen zijn stabiel in ledenaantallen. De omnisporten zijn een 
verzameling losse sportlessen binnen RKDOS waar feitelijk geen commissie voor bestaat. Men valt nu
nog rechtstreeks onder het bestuur. Dit is iets wat het bestuur het komende jaar wil veranderen. De 
lessen en ledenaantallen houden zich in stand.
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