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Met voorliggend bestuur verslag legt het bestuur verantwoording af over de door haar genomen 
beslissingen in het afgelopen jaar.. Het bestuur informeert de leden hoe in het algemeen de vereniging
er voor staat en specifiek kort de afdelingen. 

Algemeen

Het gaat goed met RKDOS! Als bestuur zijn we trots op deze goed draaiende vereniging. Het 
ledenaantal over 2021 is constant. Ook op financieel vlak gaat het goed, we kunnen spreken van een 
gezonde vereniging.

Ook in 2021 werd RKDOS, net zoals de rest van de wereld, geconfronteerd met de gevolgen van de 
corona pandemie. Daar waar iedereen hoopte dat corona in 2021 wel wat naar de achtergrond zou 
verdwijnen is dit helaas niet gebeurd. Hierdoor is ook  2021 een alles behalve normaal verenigingsjaar
geweest. Zoals vorig jaar al aangegeven heeft het bestuur de keuze gemaakt de contributie maar ook 
de betalingen aan ons kader onveranderd te laten. De (financiële) meevallers zijn in de vorm van een 
contributie korting teruggegeven aan de leden. De volgende kortingen zijn gegeven: in november 2020
50%, februari 2021 75% en januari 2022 75%. 

Ook dit jaar is weer veel energie gestoken in het aanbieden van alternatieven door onze trainers, 
vrijwilligers, ouders en leden. Schijnbaar onvermoeibaar werden de diverse zaken georganiseerd en 
opgepakt. Er zijn diverse door de gemeente toegewezen buitensportlocaties gebruikt, ook is er weer 
gebruik gemaakt van diverse locaties welke belangeloos beschikbaar gesteld zijn door ouders en 
andere betrokkenen, iets waar we wederom zeer dankbaar voor zijn.

De GGD heeft ook in 2021 nog een tijdje gebruik gemaakt van de kantine van RKDOS. De 
medewerkers van de GGD hebben onze kantine gebruikt als rustpunt om even weg te kunnen 
stappen uit de hectiek van de vaccinatietent welke naast de sporthal gestaan heeft.

Door de corona is wel wat ledenverloop zichtbaar geworden. Kinderen kozen voor buitensporten 
(zoals voetbal), daar kon namelijk wel gewoon gesport worden. Als we nu kijken naar het ledenaantal 
dan zit deze al weer enige tijd op het niveau van voor de corona.

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

Beleidsplan 2018-2021 
 In 2021 zijn diverse acties uit het beleidsplan opgepakt.
 Opleidingen niveau 3 (gestart met 6 RKDOS trainers in september 2021)
 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 was vorig jaar al afgerond, er komen nog steeds diverse 

initiatieven voort uit dit akkoord.
 Opstarten werkgroep kantine – De werkgroep is samengesteld en gestart. 

Evenementen – Door corona hebben we niet alle evenementen kunnen organiseren zoals we dat 
graag hadden willen doen. Dance on Stage is dit jaar in een on-line versie georganiseerd. Ook de 
DanceFactor is dit keer online georganiseerd. De Kamper springwedstrijden zijn helaas niet 
doorgegaan in 2021. Daarnaast zijn er binnen de afdelingen allerlei leuke dingen voor de leden 
georganiseerd naast het reguliere lesaanbod.



Systeem ledenadministratie –  In 2021 is een nieuw systeem voor de ledenadministratie in gebruik 
genomen. Overstappen was verplicht vanuit de KNGU, hierbij mocht gekozen worden uit 2 
leveranciers. In 2020 waren de nodige voorbereidingen al gedaan om een probleemloze overgang in 
2021 te borgen. Met de mogelijkheden van het pakket kunnen al veel zaken vereenvoudigd worden. 
Zo heeft elke leiding de beschikking over een app waarin bijvoorbeeld de presentie registratie 
bijgehouden wordt. Hierdoor kan veel strakker bijgehouden worden wie in welke groep sport. Een 
andere toepassing is het eenvoudig kunnen versturen van nieuwsbrieven naar groepen binnen onze 
vereniging. De diverse Corona Updates zijn hier voorbeelden van. In 2022 gaan we de beschikbare 
functionaliteiten verder uitrollen binnen de vereniging.

Het afgelopen jaar zijn diverse zaken aangepakt, we zijn goed in beweging. Voor een regionale club 
timmeren we nog steeds goed aan de weg.

Project Danshal – De processen bij de gemeente blijven stroperig verlopen. Begin 2021 heeft de 
architekt de tekening herzien waardoor het plan past bij wat de stedenbouwkundige wenst. Ook is in 
2021 een parkeerdruk onderzoek gedaan, de resultaten van dit onderzoek geven een maximale 
parkeerbelasting van het Berghuisplein van 75%. Ondanks deze positieve uitkomst blijft de gemeente 
lastig doen over dit punt.

Afdelingen

Turnen heren:
Dit seizoen zijn er weer diverse wedstrijden gedraaid. De eerste regionale wedstrijden waren op 6 
november in Winterswijk, hier behaalden 3 teams goud. De eerste landelijke team wedstrijd op 13 
november leverde ook goud op voor RKDOS. Op 20 november in Didam behaalden weer alle drie de 
teams goud. De RKDOS heren zijn dan ook weer landelijke eerste geworden tijdens die tweede team 
wedstrijden. 
Met Sinterklaas hebben alle jongens een T-shirt gekregen. Op Zaterdag 11 december is er een team 
uitje geweest: zwemmen in het zwembad in Kampen. Helaas konden ook dit seizoen meerdere lessen
niet doorgaan door de lockdown tot half januari, wel zijn er tussendoor verschillende buiten activiteiten
georganiseerd.
Op 26 maart waren er weer individuele  wedstrijden voor instap en pupil Hier waren Tim en Milan 
eerste, Sepp en Amando twee. Het wedstrijdseizoen werd op 24 april afgesloten met het NK in Ahoy. 
Tygo Kruithof mag zich Nederlands kampioen op rekstok noemen en Vincent Kleppe pakte brons op 
het onderdeel sprong. 
21 mei waren er regionale wedstrijden. Tim, Milan en Jorrit zijn hier 1e geworden, Amando 2e. Op de 
laatste regionale wedstrijden was er nog goud voor Jorrit in de jeugd. 
30 mei tot 2 juni was weer de avondvierdaagse in Kampen, dit was een groot succes en erg gezellig. 



9 juli zijn er groepsfoto’s in de zaal gemaakt. Op 16 juli is een seizoensafsluiting voor de bovenbou 
gedaan: waterskiën met deze groep.

Turnen dames:
Seizoen 2021/2022 is binnen begonnen met veel goede moed, iedereen is ingeschreven voor 
wedstrijden. Voor vele turnsters best wel weer even spannend. Voor de één een jaar geleden en de 
ander de eerste wedstrijd. Ook dit jaar heeft de afdeling zelf onderlinge wedstrijden georganiseerd: de 
al bekende Christmas Cup én een Paascup! Beiden waren een groot succes en hebben de turnsters 
een wedstrijdgevoel kunnen laten ervaren. Gelukkig is het deze winter niet opnieuw zover gekomen 
dat we over hebben moeten gaan op zoomtrainingen. 

In het voorjaar zijn we met een aantal turnsters naar Zwitserland afgereisd om mee te doen aan de 
Oberland cup. Vanwege eerdere lockdowns in de voorgaande jaren hebben we deze trip uit moeten 
stellen, maar nu kon het weer. Het niveau was hoog, maar onze turnsters hebben zich natuurlijk van 
hun beste kant laten zien. Gaaf om daar weer te mogen staan met elkaar. Al met al hebben de 
turnsters weer een mooie ontwikkeling doorgemaakt en grenzen verlegd! 

De commissie heeft weer ondersteund bij verschillende activiteiten. Zo zijn we o.a. naar het klimbos 
geweest in Lelystad, hebben we levend stratego gespeeld en hebben we het seizoen groots 
afgesloten met een gesponsorde bbq met rondom activiteiten. Op het gebied van sponsoring heeft er 
een heleboel plaats gevonden afgelopen seizoen. Zo hebben de turnsters o.a. nieuwe 
trainingspakken, tassen en bidons gesponsord gekregen. Einde seizoen hebben we afscheid 
genomen van een van de hoofdtrainers, maar ook weer een nieuwe trainster mogen verwelkomen.

Zo terugkijkende op seizoen 2021/2022 kunnen we vaststellen dat we weer een hoop op hebben 
mogen pakken en sluiten met een tevreden gevoel af.

Afdeling dans:
2021 was voor de afdeling Dans een actief en succesvol jaar.
De afdeling werd uitgebreid met diverse nieuwe dansstijlen zoals moderne dans en showdans op 
recreatieniveau vanaf 11 jaar.
Naast de hiphop dat een paar jaar eerder al was geïntroduceerd konden we dit seizoen een breed 
aanbod aan dansstijlen aanbieden voor verschillende leeftijden en op verschillende niveaus.
Om een schakel tussen de recreatie (basic) groepen en selecties aan te bieden zijn we dit jaar ook 
gestart met 3 advanced groepen. Op deze manier kan aan de leden die dat kunnen en willen meer 
uitdaging worden geboden.  
Door deze uitbreiding van stijlen en niveaus konden we het seizoen starten met 27 dansgroepen. 
Na 2 jaar Corona kon er weer gedanst worden in de zaal en werden onze activiteiten weer live 
georganiseerd. Van de Dancefactor, Zomerdansdag, Shell We Dance wedstrijden, KNGU-demo's tot 
een 3x uitverkochte Stadsgehoorzaal voor Dance On Stage; het was weer genieten van alle dansers.
En ook niet zonder resultaat. Zowel op het NK Shell We Dance en het NK van de KNGU zijn diverse 
prijzen binnen gehaald. 

Afdeling springen & Freerunning:
Seizoen 2021/2022  begon gelijk met een activiteit voor de jeugd. Ze zijn naar het klimbos in 
Apeldoorn geweest. In de herfstvakantie reisden ruim 20 junior en senior springers af naar 
Denemarken om daar onder leiding van hun eigen trainster te trainen in een mooie ingerichte 
springhal. Dit was voor velen een zeer mooie ervaring waarbij veel nieuwe sprongen gesprongen zijn.
Corona hield ons niet meer tegen en begin november was de eerste wedstrijd een feit. Het 
damesteam heeft zich weten te plaatsen voor het NK in december en behaalde daar een mooie score.
Het heren team heeft een NK overgeslagen om eerst een hoger nivo te bereiken.
Het jeugdselectie team is uitgebreid, deze springers hebben in mei 2022 hun individuele sprongen 
kunnen laten zien tijdens een onderlinge wedstrijd.
De junioren en senioren hebben meegedaan aan de landelijke individuele springwedstrijden en een 
drietal dames heeft het NK weten te bereiken en daar mooie scores behaald.
Het seizoen is afgesloten met een gezamenlijke training in de turnhal in Rijssen met aansluitend een 
barbecue.

Bij de freerunning groepen werden we begin seizoen 2021-2022 verrast door het plotselinge vertrek 
van de (enige) trainer op die groepen. Na veel inspanning van de commissie zijn nieuwe trainers 
gevonden waarmee alsnog de lessen opgestart konden worden. Het ledenaantal blijft uitdagend op 
deze groepen, de lessen zijn altijd leuk en uitdagend.



Gym en omnisporten:
Gym is een belangrijke peiler voor onze vereniging. De gymgroepen doen jaarlijks mee met de 
Kamper Spring Wedstrijden, deze zijn door corona helaas niet door gegaan. De ouder- en kind 
gymgroepen blijven het erg goed doen. De overige gymgroepen zijn stabiel in ledenaantallen. De 
groep voor de allerkleinsten: het Nijntje Beweegdiploma gaat het 2e seizoen in. Aan het einde van het 
1e seizoen is feestelijk een beweegdiploma uitgereikt. 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.

Bezetting Bestuur

 Voorzitter Eric Koek
 Secretaris Paula Hollander
 Penningmeester Klaas Kolk
 Notuliste Emmie Diender
 Lid Turnen Heren Hendrien Hoksbergen
 Lid Turnen Dames Marieke Harwig-Carsouw
 Lid afdeling Dans Rian Taihuttu & Paulien Diender
 Lid afdeling Springen/Freerunning Anita Teunissen
 Lid overige Afdelingen/sporten vacant

Ereleden van RKDOS sinds 1912

Thijs H. Warnars 1928  Hans van Weenen 1996 

Jan ter Horst 1928  Reinier Krediet 1996

Nicolaas Karel 1934  Henk Bremer 1997

Martinus van Mierlo 1954  Nico Klappe 1997 

Jan L. Lorist 1954  Hans Adema 2000

Lucas Karel 1958  Eric Hollander 2001

Piet L. van Mierlo 1958  Harrie Schrijer 2002

Jan Schampers 1972  Julia Bont 2008 

Henk Tromp 1982  Jan Kneppers 2011

Thérèse Wilmink 1985 Thijs Bont 2014

Sannie Roosink 1993 Paula Hollander 2018

Cathrien Wilmink 1993 Annemarie van de Berg 2021

Kas Klappe 1994 
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