
   

  

 

  

Nieuwsbrief nr. 3  11 augustus 2018 

 

 

Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,  

 

In deze derde nieuwsbrief van het jaar staan drie berichten centraal. Het eerste heeft betrekking 

op het bestuur van de vereniging. Tijdens en na de ALV van 4 juni hebben zich drie nieuwe be-

stuursleden aangemeld. Daardoor is het voortbestaan van de vereniging niet langer in gevaar en 

dat is verheugend nieuws. Het tweede bericht gaat over de jaarcijfers van 2017. In de ALV is tij-

dens de toelichting op het financiële verslag over 2017 door de penningmeester toegezegd dat er 

een aanvulling op zou komen. Die toezegging doet het bestuur in deze nieuwsbrief gestand. Aan-

sluitend volgen nog een aantal belangrijke data voor de tweede helft van 2018 en tenslotte kon-

digt de secretaris om gezondheidsredenen zijn aftreden aan. 

Kandidaats-bestuursleden 
Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 4 juni hebben zich twee leden van de vereniging 

aangemeld om het bestuur te versterken. Dat zijn Jan Kasdorp en Kees Graafland. Beiden maken deel 

uit van de groep leden die op donderdag in het Groenhovenbad zwemmen. Jan Kasdorp is voorzitter 

van de stichting Hart in Beweging geweest en daarna jarenlang bestuurslid van De Hart&Vaatgroep, de 

landelijke vereniging voor hart- en vaatpatiënten. Kees Graafland is predikant, maar vanwege zijn hart- 

en vaatproblemen gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Na de ALV heeft ook Wim Verweij zich aangemeld 

als potentieel bestuurslid en contactpersoon met De Driestar. Wim heeft jarenlang voor De Driestar ge-

werkt en beschikt daar over uitstekende contacten.  

Het bestuur heeft op 28 juni vergaderd met de drie kandidaats-bestuursleden en is tot de conclusie geko-

men dat de drie heren Kasdorp, Graafland en Verwey zonder meer heel geschikt zijn voor hun functie. 

Hun officiële benoeming zal plaats vinden op een ingelaste ALV op 5 november aanstaande. Vooraf-

gaand aan hun benoeming op de ALV zullen ze al worden ingewerkt in hun nieuwe functie. In de eerst-

volgende nieuwsbrief in september zult u een uitnodiging voor deze ALV ontvangen. 

 

Voorlopig is binnen het bestuur alvast de volgende functieverdeling afgesproken:  

 

Jan Kasdorp voorzitter 

Kees Graafland  secretaris, vicevoorzitter 



   

  

Henk Otten  penningmeester, 2e ledenadministratie  

Gerrit Potuijt  ledenadministratie, 2e penningmeester 

Tineke Steijn  contactformulieren website, algemene zaken en archief 

Cees Ligthart  webmaster en PR 

Willem van Dam  2e webmaster, geen bestuurslid 

Wim Verweij  contactpersoon Driestar en materiaalbeheer 

 

 

Aanvulling op de financiële verslaglegging van 4 juni 

 
Bijgaand is in tabel 3 de toegezegde begroting voor 2018 toegevoegd. Deze ontbrak bij de behandeling 

van het financiële verslag op 4 juni jl. Ook is in tabel 4 een correctie gemaakt in de balansopstelling 

 

Henk Otten, penningmeester 

 

 

Tabel 3 Berekening exploitatieopzet 2017 en begroting 2018 

  



   

  

Tabel 4 Balans per 31 december   

  

 

 

 

 

 

Enkele belangrijke GHTC-data tweede helft 2018 

 

 

donderdag 30 augustus  18.30 -19.30 uur eerste zwemavond na de zomer 

dinsdag 4 september  18.00-21.00 uur  eerste sportavond na de zomer 

maandag 5 november  19.30- 21.30 uur extra ALV     

dinsdag 6 november  tijd volgt nog  sportleidersoverleg en -reanimatietraining  

dinsdag 13 november  tijd volgt nog  team coördinatorenoverleg 

dinsdag 20 november  tijd volgt nog  verpleegkundigenoverleg 

dinsdag 18 december  18.00 uur  slotavond en laatste trimavond 

donderdag 20 december  18.30-19.30 uur  laatste zwemavond 

  

 

Aftreden secretaris 

Nu mij duidelijk is, dat ons bestuur over voldoende sterkte beschikt om door te kunnen gaan, stop ik in 

september als secretaris. De aanleiding hiervoor is mijn gezondheid. Onlangs is bij mij longfibrose ge-

constateerd, waardoor ik beperkt ben in mijn kunnen. Het is een progressieve vorm waarvoor nog geen 

geschikt medicijn beschikbaar is. Kans op blijvend herstel is er niet. Wel krijg ik vanaf nu medicatie om 

het ziekteproces te remmen. De komende tijd zal hopelijk duidelijk worden in hoeverre ik nog kan blij-

ven sporten.  

 

Het beste allemaal.  

 

Dick Nijman, secretaris GHTC  


