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Bestuur RKDOS

Bestuur verslag 2019 & 2020

Ook deze 2 jaren 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 deze goed draaiende 
vereniging. Het ledenaantal over 2019 is constant over het jaar. Ook op financieel vlak gaat het goed, 
we kunnen spreken van een gezonde vereniging.

In 2020 werd RKDOS, net zoals de rest van de wereld, geconfronteerd met de gevolgen van de 
corona pandemie. Hierdoor is 2020 (en ook een groot deel van 2021) een alles behalve normaal 
verenigingsjaar geweest. 
Met het oog op continuïteit voor onze vereniging heeft het bestuur direct besloten de contributie maar 
ook de betalingen aan ons kader onveranderd te laten. Het niet betalen van kader zou in een later 
stadium zeer waarschijnlijk leiden tot een leegloop waardoor meerdere groepen zonder trainer zouden
komen te zitten. Inmiddels weten we (september 2021) dat dit op landelijke schaal inderdaad een 
groot probleem is geworden, overal is een tekort aan kader. Bij RKDOS hebben wij als direct gevolg 
van Corona geen enkel kaderlid verloren, iedereen is gebleven. Daar waar de voortzetting van 
contributiebetaling tot problemen zou leiden heeft het bestuur een passende oplossing gevonden met 
de betreffende leden en/of ouders. 
Met grote trots voor onze trainers, vrijwilligers, ouders en leden kijken wij terug op het corona jaar 
2020. In elke afdeling zijn wel initiatieven ontplooid om de leden betrokken te houden in deze lastige 
tijd. Voorbeelden zijn Zoomlessen (via video vergaderen), buitenlessen in diverse vormen, 
spelletjesavonden, pub quizzen, enzovoort. Al deze activiteiten zijn veelvuldig bezocht door de leden, 
ook van die kant is zichtbaar moeite  gedaan om verder te kunnen. Naast door de gemeente 
toegewezen buitensportlocaties is er ook gebruik gemaakt van diverse locaties welke belangeloos 
beschikbaar gesteld zijn  door ouders en andere betrokkenen, iets waar we zeer dankbaar voor zijn.

Ook op maatschappelijk vlak heeft RKDOS haar bijdrage geleverd door de kantine beschikbaar te 
stellen voor de GGD. De medewerkers van de GGD hebben onze kantine gebruikt als rustpunt om 
even weg te kunnen stappen uit de hectiek van de vaccinatietent welke naar de sporthal gestaan 
heeft.

De kortingen welke RKDOS ontvangen heeft vanuit de gemeente en rijksoverheid zijn regelmatig 
afgewogen tegen de doorlopende kosten. Daar waar mogelijk is een financieel voordeel hieruit 
doorvertaald in een contributie korting. In november 2020 is een korting van 50% verleend en in 
februari 2021 75%.
Ook RKDOS is niet ontkomen aan enig ledenverloop in 2020. Voor de zomervakantie 2020 was het 
ledenaantal een stuk lager dan andere jaren voor de zomer. We waren erg blij om te zien dat na de 
zomer 2020 ontzettend veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen zijn, de inwoners van Kampen en 
IJsselmuiden waren duidelijk weer toe aan sporten. 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in 2020 geen ALV te organiseren. Het belang van samenkomen 
vindt het bestuur groot, ook om de diverse jubilarissen persoonlijk te kunnen huldigen. 

Naast de aandacht voor corona heeft het bestuur zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden:

Beleidsplan 2018-2021 
– In 2019 en 2020 zijn diverse acties uit het beleidsplan opgepakt.
– Functie en taakomschrijvingen voor bestuur en afdelingen opgesteld
– Aanstelling verenigingsmanager
– Oprichten afdeling Freerunning
– Opleidingen niveau 3 (start met 6 RKDOS trainers in september 2021)
– VOG beleid (alle kader en bestuur)
– Beleid gemeente binnensportlocaties – RKDOS is een drijvende factor in het tot stand komen van
   beleid en budgettering bij de gemeente voor de binnensport accomodaties



– Sportakkoord gemeente Kampen – Deze is inmiddels afgerond, diverse initiatieven komen hier uit
   voort.

Evenementen – in 2019 heeft RKDOS diverse evenementen kunnen organiseren.  We kunnen 
terugkijken op een geslaagde, maar zeer warme verenigingsuitvoering. Het was zelfs zo warm dat in 
de laatste week nog een hitte plan uitgewerkt en uitgevoerd moest worden. Het is een uitvoering 
geworden met een hoog show gehalte. Dit is van een hoog niveau en fantastisch om naar te kijken en 
aan mee te doen, echter kost het ook ontzettend veel tijd om te organiseren. Mede hierom is het 
bestuur aan het nadenken over de vorm van toekomstige uitvoeringen maar ook andere 
evenementen. Een eerste overleg daaromtrent heeft reeds plaatsgevonden. Naast de vereniging 
brede uitvoering is er een Dance on Stage in de Stadsgehoorzaal en een DanceFactor georganiseerd.
Ook de Kamper springwedstrijden stonden in het najaar van 2019 weer op de agenda. Daarnaast zijn 
er binnen de afdelingen allerlei leuke dingen voor de leden georganiseerd naast het reguliere 
lesaanbod.

Systeem ledenadministratie –  In 2020 zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor de 
vervanging van het ledenadministratie pakket. De daadwerkelijke vervanging staat gepland voor 2021.

De afgelopen 2 jaar zijn diverse zaken aangepakt, we zijn goed in beweging. De ledenaantallen in de 
breedte sport schommelen maar laten een goed herstel zien. De prestatiesport heeft een lastig 
seizoen gekend doordat er geen wedstrijden waren als gevolg van corona. Het is dan lastig om het 
niveau en de prestaties te meten. Voor een regionale club timmeren we nog steeds goed aan de weg.

Afdelingen

Turnen heren:
In het seizoen 2019-2020 zijn er veel prijzen behaald op de teamwedstrijden op nationaal niveau: de 
junioren werden 1ste en 3e en de senioren een 3e plek. Een groepje jongens heeft meegedaan aan 
een internationale wedstrijd in Hannover. Ze hebben daar veel ervaring opgedaan. Er was een 
trainingsstage in Nijmegen. Iedereen mocht hieraan deelnemen. Ouders hebben zelf de heen- en 
terugreis met elkaar geregeld. De jongens hebben nog meegedaan aan een paar individuele 
wedstrijden.Turnen Heren heeft samen met de dans van RKDOS een sponsordag georganiseerd in de
turnhal en kantine. De junioren die 1ste en 3e waren op het NK teamwedstrijden hebben de 
sportverkiezing in Kampen gewonnen.

In het seizoen 2020-2021 hebben enkele jongens meegedaan aan een individuele wedstrijd. Daarna 
was  door corona het turnen een beetje afgelopen in de hal. Turnen ging net als het onderwijs digitaal:
de lessen gingen nu ineens via een Zoom meeting, waarin de trainers hun best deden de jongens ook 
zo uit te blijven dagen. Daarnaast werden er online andere spelletjes georganiseerd om zo de binding 
te blijven houden met elkaar: bingo, Kahoot en spelletjes. De eerste buitentraining was weer op 7 mei 
2021. Naast het turnen buiten hebben de jongens met hun trainers ook andere sporten gedaan: zo 
ging Jothan na de training op de Zande vaak zwemmen bij de bypass, trainen op de atletiekbaan, 
crossfit bij Robuust en mountainbiken. De eerste training binnen mocht weer op 4 juli, net voor de 
zomervakantie, wel met heel veel regels waar iedereen zich aan moest houden! Na de vakantie kon er
weer een normale start gedaan worden in de turnhal tot december, toen was de 2e lockdown. 
Trainingen werden weer buiten gedaan voor zover het kon. Ook hier waren de trainers weer inventief. 
De spullen uit de hal werden waar mogelijk gebruikt om buiten verder te kunnen trainen.
In mei mochten de mannen weer naar binnen. Uiteindelijk hebben het seizoen goed kunnen afsluiten 
met een BBQ en spelletjes. Daar hebben we jammer genoeg ook afscheid moeten nemen van onze 
trainers Robert en Michael. Beide heren hebben de huidige turnafdeling mede neergezet in de 
afgelopen jaren.

Turnen dames:
In seizoen 2019/2020 zijn een aantal wedstrijden gedraaid waarbij een aantal turnsters zich geplaatst 
hebben voor de kwartfinales, halve finales en finales. Dit was een mooie start van het seizoen, echter 
kwam het wedstrijdseizoen abrupt ten einde door Corona. Om de turnsters betrokken en actief te 
houden is eerst begonnen met  veel schematrainingen, later is dit veranderd naar Zoom trainingen (via
een videoverbinding). Vanaf april kon er buiten op verschillende locaties getraind worden. Er was veel 
enthousiasme dat er weer gesport kon worden,maar het buiten sporten vergde ook veel 
doorzettingsvermogen. Net voor de vakantie mocht er weer in de zaal gesport worden, Dit was echt 
top. In de zaal bleek dat de achterstand bij de turnsters mee viel.



Seizoen 2020/2021 is binnen begonnen met veel goede moed, iedereen is ingeschreven voor 
wedstrijden. Ook was er een onderlinge wedstrijd georganiseerd: de Christmas Cup. Vlak voor deze 
wedstrijd kwam helaas weer een lockdown. De Zoomtrainingen zijn weer opgepakt, maar het  
enthousiasme was een stuk lager.1x in de week is er in de winter buiten getraind. Erg koud maar de 
turnsters vonden het heel fijn! Langzamerhand kon er weer binnen gesport worden. Iedereen vond het
weer erg prettig, het was weer een ‘veilig’ en ‘vertrouwd’ gevoel. Wedstrijden voor dit seizoen zijn  ook
gestaakt. Er was veel ruimte om lekker te trainen. 

Afdeling dans:
2019 is voor de dans een regulier jaar geweest, diverse optredens met als hoogtepunt de Dance On 
Stage in de stadsgehoorzaal zijn gehouden. In 2020 is door corona overgeschakeld naar online lessen
via Zoom en wanneer het weer mocht (en het weer het toeliet) buitenlessen op diverse locaties. In 
2020 waren er gelukkig ook periodes waarin weer binnen getraind kon worden. Door de beperkingen 
van corona zijn niet alleen online trainingen gegeven maar zijn er ook diverse online activiteiten 
georganiseerd. De online dancefactor en Dance on Stage The online edition zijn mooie voorbeelden 
hiervan. Iedere groep heeft de dans opgenomen en verwerkt in een videoclip. Hierbij is zelfs gebruik 
gemaakt van een drone om mooie beelden te kunnen maken. Naast de eigen activiteiten is ook 
meegedaan met de KNGU demo’s online en Shell we Dance online. Hierbij zijn diverse prijzen 
gewonnen.

Afdeling springen:
In seizoen 2019-2020 zijn de springgroepen explosief gegroeid. Er zijn er voor het eerst sinds vele 
jaren 2 teams naar het NK geweest waar 2 podiumplaatsen behaald zijn. Er zijn weer diverse 
activiteiten georganiseerd waaronder een aantal online.
In seizoen 2020-2021 is er gestart met uitbreiding van de recreatie lessen en begonnen met de opzet 
van een jeugdselectie.

Afdeling freerunnen:
Tijdens een geslaagde ouderavond hebben een aantal ouders aangegeven zich wel in te willen zetten 
voor de nieuw te vormen commissie freerunning. Inmiddels is deze commissie vormgegeven en draait 
deze. De ledenaantallen blijven wat steken in de freerungroepen, extra lessen op de zondagochtend 
in de turnhal moeten dit ombuigen. Deze extra lessen zijn aangekleed met bekende vloggers uit de 
freerunwereld (zoals Timo Miedema).

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. Er is een nieuwe groep opgestart 
voor de allerkleinsten: het Nijntje Beweegdiploma. Hierin krijgt een kind alle beweegfacetten 
aangeboden welke passen bij de leeftijd en wordt aan het einde van het seizoen een beweegdiploma 
feestelijk uitgereikt. Het is in structuur vergelijkbaar met het zwemdiploma. De omnisporten zijn een 
verzameling losse sportlessen binnen RKDOS waar feitelijk geen commissie voor bestaat. Men valt nu
rechtstreeks onder het bestuur. De lessen en ledenaantallen houden zich in stand.
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