Vraag voor 24 maart 2020 subsidie aan bij het Burgemeester
Kootfonds.
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e e nte U i t h o o r
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Kootfonds verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen,
organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn (Uithoorn én De Kwakel) werkzaam
zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke
activiteiten. Zij kunnen op grond
van hun activiteiten n financiële positie, aanspraak maken op
steun van de stichting.
Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin. Stuur dan
vóór 24 maart 2020 een onderbouwde subsidieaanvraag in via
het aanvraagformulier op www.
uithoorn.nl. Stuur ook een zo recent mogelijk inzicht in de ﬁnanciële positie van de aanvrager
mee. De aanvraag stuurt u aan
bkf@uithoorn t.a.v. de heer T.J.J.
Schrandt.

Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen
in normale uitgaven. Die moeten betaald kunnen worden uit de
normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
Beslissing
De subsidieaanvragen worden in
april 2020 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van
de beslissing.
Contact
Voor meer informatie, neem
contact op met de heer T.J.J.
Schrandt, tel. (0297) 513185.

In januari 2020 wordt het stokje voor de kunstestafette doorgegeven aan beeldhouwster Ella de Nijs.

Mocht u meer informatie willen
over de beeldhouwcursus van
Crea, in het Fort aan de Drecht,
kunt u contact opnemen met:

In het Fort aan de Drecht wordt
de cursus beeldhouwen gegeven door beeldend kunstenaar Ella de Nijs. In deze cursus wordt er
gewerkt met diverse steensoorten en hout. De beelden zijn een
selectie van een aantal cursisten
van de beelhouwgroep. De expositie is ingericht met de aandacht
op het Pelgrimspad (LAW 7) dat
via Uithoorn loopt. Het Pelgrimspad loopt van Amsterdam naar
Maastricht. De route doet Uithoorn aan via de vuurlinie (stelling van Amsterdam) het fort bij
De Kwakel en langs de smalle
vaart naar Vrouwenakker en vervolgt zo zijn weg langs het Amstel-Drechtkanaal. Het pad kan
gezien worden als een Jakobseroute, die uiteindelijk naar Santiago de Compostela kan voeren.
De route die door Uithoorn loopt,
is ook in korte wandelingen te lopen en laat de mooiste stukje natuur beleven die Uithoorn rijk is.
De expositie van onze beelhouwgroep is ingericht rond dit thema,
en is te zien van 8 tot 31 januari.

Ella de Nijs
ellanijs@xs4all.nl
06-26792450
Docente cursus Beeldhouwen,
en cursus: in de voetsporen van
Rembrandt, de oude schildertechnieken/iconen

Vrijdag 10 januari voeren wij een

Vier sportthema’s
Na de startbijeenkomst gingen 4
werkgroepen aan de slag met de
thema’s voor in het portakkoord
van Uithoorn:
1. Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen (trekker Nick
Braakman)
2. Vitale aanbieders, sterke verenigingen (trekker Wim Verlaan)
3. Vreedzame en positieve sportcultuur (trekker Petra Goesten)
4. Gezonde leefstijl en vaardig in

Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feestjaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd teruglezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar
2020
maand januari
19 januari
26 januari

Kunstestafette Beeldhouwen
Verkiezing dorpsdichter
Uithoorns Mooiste-de Loop

Scholenmarkt 15 januari 2020
Zit je in groep 8 en wil je weten
naar welke scholen je straks allemaal kunt gaan? Kom dan met je
ouders/verzorgers naar de Scholenmarkt in Uithoorn! Op woensdag 15 januari 2020 houden meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving (Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen) een Scholenmarkt in
het Alkwin Kollege in Uithoorn. Je
bent tussen 18.15 en 19.45 uur van
harte welkom. Op deze informatiemarkt kun je met leerlingen en do-

centen van verschillende scholen
praten. Zo krijg je een goed beeld
van de mogelijk¬heden. Tijdens
de Scholenmarkt maken de scholen ook bekend wanneer hun open
dagen zijn.
Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis
maken met onderstaande scholen voor het voortgezet onderwijs. Meer informatie over welke scholen deelnemen lees je op
www.uithoorn.nl

Expositie beeldhouwen
“Pelgrimspad”

REPARATIEWERKZAAMHEDEN RINGDIJK
DE KWAKEL

Vorige maand klonk het startschot
van het Sportakkoord van Uithoorn. Het akkoord is bedoeld om
Uithoornaars en Kwakelaars nog
beter te laten sporten. Sport-wethouder Jan Hazen was enthousiast over de grote opkomst.
Hij riep iedereen op om ideeën
en voorstellen aan te dragen voor
het Sportakkoord van Uithoorn.
ie benieuwd is naar de ideeën
of zelf wil meedenken, kan daarvoor een app downloaden.

EVENEMENTEN

Kunstestafette januari:

Wist je
dat?

Werk in uitvoering

Meedenk-app voor
Sportakkoord van Uithoorn

FEESTJAAR
MUZIEK & ZANG

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds

bewegen (trekker Corien Baijens)
De opbrengst uit het Sportakkoord wordt ook gebruikt voor
de nieuwe Sportnota van de gemeente, die voor 2020 op de rol
staat.
Meekijken en meedoen
via de app
enieuwd naar de ideeën tot nu
toe? Wil je meekijken en meedoen met de werkgroepen? Dat
kan met de XiBE-app voor telefoon, tablet of computer! Meld
je aan via https://www.sportakkoord.online/uithoorn om vraagstukken te bekijken, ideeën te li-

nood reparatie uit op de Ringdijk
(de Kwakel) waarbij de weg tijdelijk is afgesloten tussen 09.00 13.00 uur.
ken, en om zelf suggesties en
aanvullingen te delen.
TIP: Luister de komende weken
ook naar Rick FM voor nieuws en
interviews rond het Sportakkoord
van Uithoorn. En kom naar de tussenbijeenkomst in januari 2020.
Met vragen of opmerkingen over
het “Sportakkoord van Uithoorn”
kun je terecht bij Marco Kooiman; tel. 06-21801899, of mail:
marco@bureaumdj.nl.
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De gemeente sneller gaat helpen als mensen (beginnende ﬁnanciële problemen hebben? Door samen te werken
met woningcorporatie Eigen
Haard, zorgverzekeraars, Gemeentebelastingen Amstelland
en energiebedrijven wil de gemeente Uithoorn mensen met
betalingsachterstanden in een
vroeg stadium in beeld krijgen.
Wanneer een inwoner de rekening van meerdere vaste lasten een tijdje niet betaald heeft,
gaat er een melding naar de
gemeente. Het team ‘Vroeg er
op af’ een medewerker van de
gemeente en Uithoorn voor Elkaar- gaan vervolgens op huisbezoek om hulp aan te bieden.
Wethouder Ria Zijlstra: ,,We
willen voorkomen dat inwoners
met een kleine betalingsachterstand op het punt komen dat
de ﬁnanciële situatie niet meer

te overzien is. Ervaring leert dat
mensen pas om hulp vragen als
de schuld al fors opgelopen is.
De schuld waarmee inwoners
bij schuldhulpverlening aankomen is gemiddeld 43 duizend
euro. Dat kan je niet eenvoudig meer oplossen.” De medewerkers van ‘Vroeg er op af’ bezoeken inwoners thuis. De inwoner krijgt hulp aangeboden
op het gebied van financiën,
maar ook andere hulp kan worden ingezet. De hulp is gratis en
niet verplicht. De gemeente Uithoorn werkt al samen met Eigen Haard om huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen. Het aantal huisuitzettingen is fors gedaald. Door dit
succes wil de gemeente daarom deze aanpak nu uitbreiden met Essent, Zorg & Zekerheid, VGZ, Gemeentebelastingen Amstelland en Menzis. De
proef duurt een jaar.
Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

-

TER INZAGE

Vastgesteld bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening”. Inzageperiode donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari
2020. Inlichtingen bij mevr. B. de Jonge bij de afdeling wonen en werken (0297) 513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-098905, Poelweg 56, het aanpassen van een deel van het kassencomplex (ontvangen 18-12-2019);
- 2019-098928, Kwakelsepad 24, het vergroten en isoleren van de woning (ontvangen 20-12-2019);
- 2019-099923,Noorddammerweg 45, het aanpassen van een deel van
de bedrijfsruimte (ontvangen 27-12-2019).

Uithoorn
- 2019-098943, Couperuslaan 5, het maken van een constructieve wijziging, dakterras en wijzigen kozijnen (ontvangen 21-12-2019);
- 2019-098948, Knobbelzwaan 106, het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (ontvangen 22-12-2019);
- 2019-099932, Helene Swartlaan 29, voor het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 29-12-2019);
- 2019-099944, Johan de Wittlaan 81, voor het uitbreiden van de woning
(ontvangen 24-12-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2019-088509, Amsteldijk-Noord 35, het renoveren van een voormalig
kantoorgebouw Cindu tot logiesgebouw. (ingetrokken, verzonden 2012-2019).
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u
in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2019-086952, Zijdelveld 55, aanvraag om omgevingsvergunning op
grond van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.
(verzonden 20-12-2019).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
- 2019-067376, Poelweg 44, het herbouwen van de woning (verzonden
23-12-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-090509, achter Noordammerweg 11, het realiseren van een bedrijfspand (verzonden 31-12-2019).

Uithoorn
- 2019-084534, Krakeend 20 en 22, het uitbreiden van de woning op de
eerste verdieping aan de achterzijde van de woning (verzonden 19-122019);
- 2019-090525, Grauwe Gans 39, het vergroten van de woning (verzonden 31-12-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-098460, Potgieterhof 29, plaatsen afvalcontainer van 18 januari
t/m 18 februari 2020 (ontvangen 18-12-2019);
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-

2019-094412, Constantijn Huygenslaan 35, aanvraag ingebruikname gemeentegrond van 3-02-2020 t/m 23-03-2020 (ontvangen 12-122019);
2019-074269, Cort van der Lindenplein 5, aanvraag exploitatievergunning (ontvangen 24-12-2019);
2019-097775, Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning
Sport & Spel weekend van 19 t/m 21 juni 2020 (ontvangen 17-12-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-092980, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten (verzonden 02-01-2020).

Uithoorn
- 2019-091478, In het Midden 89, plaatsen afvalcontainer van 6 t/m 31
januari 2020 (verzonden 19-12-2019);
- 2019-090530, Joost van den Vondellaan 2, het vervangen en vergroten
van de bestaande dakkapellen (verzonden 30-12-2019);
- 2019-076028, Amsteldijk-Noord 3, exploitatievergunning t/m 19 december 2022 (verzonden 19-12-2019)
- 2019-076024. Amsteldijk-Noord 3, drank- en horecavergunning (verzonden 19-12-2019)
- 2019-089815, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning
kansspelautomaten 2020 (verzonden 02-01-2019);
- 2019-098146, Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning
kansspelautomaten 2020 (verzonden 02-01-2019);
- 2019-098971, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 2020
- (verzonden 02-01-2019);
- 2019-099308, Legmeerplein 22, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 2020 (verzonden 02-01-2019);
- 2019-077630, Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, evenementenvergunning Uithoorns Mooiste - de Loop op 26 januari 2020 (verzonden 06-01-2020);
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-074035, plaatsen 20 reclameborden en 5 spandoeken van 9 t/m
23 augustus 2020 t.b.v. Foodtruckfestival (verzonden 19-12-2019);
- 2019-092858, plaatsen 10 reclameborden en 2 spandoeken van 13 t/m
26 januari 2020 t.b.v. Uithoorns Mooiste (verzonden 19-12-2019);
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Om rechtmatig uitvoering te kunnen blijven geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning moet de Verordening Wmo per 1 januari 2020 zijn
aangepast. Aanpassing is het gevolg van de wijzigingen voorkomend uit jurisprudentie en de invoering van het abonnementstarief. De raad heeft op
29 december 2019 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020 vastgesteld en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 ingetrokken. De verordening treed op 1 januari 2020
in werking.
BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2020
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 19 december
2019 heeft besloten tot vaststelling van de:
- Algemene rechtenverordening 2020
- Verordening rioolhefﬁng 2020
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
- Verordening afvalstoffenhefﬁng 2020
- Verordening forensenbelasting 2020
- Verordening grafrechten 2020
- Verordening marktgelden 2020
- Verordening hondenbelasting 2020
- Verordening liggelden 2020
- Verordening precariobelasting 2020
- Verordening rioolaansluitrecht 2020
- Verordening toeristenbelasting 2020
De datum van ingang van de hefﬁng is 1 januari 2020.
De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2020 digitaal te raadplegen op
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Huldiging KDO-ers van 2019 en
lid van Verdienste Carl Verhagen
De Kwakel - Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst op
5 januari jl. in de kantine van sv
KDO werden ook de KDO-ers van
2019 bekend gemaakt. KDO-voorzitter Andy Verstelle stond tijdens
zijn nieuwjaarstoespraak eerst
uitgebreid stil bij het bijzondere
jaar 2020. Dit jaar is het precies 75
jaar geleden dat KDO is opgericht;
een feit dat in de zomer groots
gevierd zal worden. Ook stond hij
uitgebreid stil bij het belang van
vrijwilligers in een vereniging als
KDO. Sportieve prestaties en gezellig samenzijn gaan in een vereniging als KDO hand in hand.
Daaraan leveren veel leden en

vrijwilligers een bijdrage. Maar we
weten ook dat sommige van die
leden en vrijwilligers net dat stapje meer doen. Daarom willen we
een aantal van die leden graag in
het zonnetje zetten. Ook dit jaar
waren er door de verschillende afdelingen KDO-ers in vijf categorieën genomineerd: Jeugdsporter, Sporter, Team, Coach en Vrijwilliger van 2019. Al deze nominaties zijn uitgebreid beoordeeld
waarna het hoofdbestuur de winnaars van 2019 heeft geselecteerd. Een lastige keuze, aangezien zo velen een fantastische bijdrage aan de ontwikkeling van de
vereniging hebben geleverd.

Jeugdsporter
In de categorie Jeugdsporter werd
Jill in ’t Veld benoemd tot KDO-er
van 2019. Jill speelt zelf handbal in
de C1, maar geeft ook al trainen aan
de jongste F-jeugd.
Sporter
In de categorie Sporter werd Michael Westerbos benoemd tot KDOer van 2019. Michael heeft het hele vorige seizoen gekampt met een
knieblessure; heeft zijn best gedaan met revalideren om weer bij
de groep te komen en dat is gelukt.
Ook zet hij zich in als trainer van de
JO13, trainer bij de voetbalschool
en alles wat daarbij komt kijken.

Team
In de categorie Team werd het
team Voetbal KDO-5 benoemd
tot KDO-er van 2019. Dit team
speelt al vanaf de jeugd met elkaar, wat op zich al doorzetten
is, niemand zegt op en het is een
hechte groep zowel op het veld
als daarnaast. Afgelopen jaar
heeft dit doorzetten zijn vruchten
afgeworpen en zijn zij kampioen
geworden.
Coach
In de categorie Coach werden
Paul ten Brink en het duo Nicole
van der Knaap en Lorraine Schouten benoemd tot KDO-er van
2019. Paul heeft afgelopen seizoen aangeboden de JO19-1 te
coachen/trainen vanaf het moment dat de huidige coach KDO
verliet. Hij heeft geen kinderen in
dat team, het betekende weer 2
momenten extra training geven
in de week en een zondag mee
met een voor hem toen redelijk
onbekend team. Ook dit jaar is
hij coach en coördinator van de
JO19 die ontzettend blij met hem
is. Wanneer zijn jongens om wat
voor reden niet hebben kunnen
trainen in een week (school, stage) dan komt hij extra op een zaterdag morgen naar KDO om zelfs
maar 1 jeugd lid te trainen.
Nicole en Lorraine zijn heel bevlogen en enthousiast bezig met de
afdeling handbal. Geen moeite is
ze te veel en ze steken naast trainen geven (2x per week) en elke
week coachen, ook heel veel tijd
in allerlei randzaken, waardoor

de afdeling handbal bij KDO in
beweging blijft. Het bestuur beseft zich terdege dat zonder deze dames, behoorlijk wat belangrijke ‘bijzaken’ niet opgepakt zouden worden.
Vrijwilliger
In de categorie Vrijwilliger werden Ron Plasmeijer en Trudy Lauwers benoemd tot KDO-er van
2019. Broer en zus die onlosmakelijk met KDO zijn verbonden.
Zetten zich beide al vele jaren
als vrijwilliger in. De een als wedstrijdsecretaris bij de voetbal, de
ander de laatste jaren als voorzitter bij de handbal. Beiden hebben aangegeven te gaan stoppen, maar gaan nog door totdat
er vervanging is.
Lid van Verdienste
Tot slot had de voorzitter nog een
grote verrassing voor een van
de genomineerden in petto. Carl
Verhagen werd, als blijk van waardering voor zijn verrichte vrijwilligerswerk, benoemd tot lid van
Verdienste. Carl is zo’n lid dat niet
op de voorgrond wil treden maar

ondertussen ongelooflijk veel
voor de vereniging doet. Ongeveer 25 jaar geleden is hij als penningmeester toegetreden tot het
handbal bestuur en heeft daar
eerst de gebrekkige administratie
op orde gebracht. Al die jaren regelt hij al de financiën en bewaakt
hij de financiële gezondheid van
de afdeling handbal. Daarnaast
pakt hij ook allerlei andere taken
op, gewoon omdat het moet gebeuren en er niemand anders is
die het doet. Na een korte toespraak en daverend applaus van
alle aanwezigen speldde de voorzitter de KDO-speld van Verdienste op bij het nieuwbenoemde lid
van Verdienste. Ook zal zijn naam
worden toegevoegd op de zogenoemde Wall-of-fame met alle leden van Verdienste.
Onder luid applaus van de vele
aanwezigen werden alle genomineerden en de winnaars bedankt
voor hun inzet en bijdrage en
nogmaals gefeliciteerd met hun
bijzondere prestatie. Op de foto staan de winnaars van dit jaar.
Het bleef daarna nog lang gezellig in de KDO-kantine.

