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Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,

Drie bestuursleden gewijzigd.
Op de extra ALV van 5 november jl. zijn 3 bestuursleden teruggetreden en 3 nieuwe bestuurs-
leden zonder tegenstemmen verkozen. De afgetreden leden zijn Mijndert van der Haven (voor-
zitter) Dick Nijman (secretaris) en Cees Ligthart (bestuurslid). Zrj worden hartelijk bedankt
door de leden omdaT zlj in een moeilijke tijd zijn aangetreden en er hun schouders onder heb-
ben gezet om te zorgen dat de vereniging voort kon. De aantredende bestuursleden zijn Jan
Kasdorp (voorzitter) Kees Graafland (secretaris) en Wim Verweij (bestuurslid) Het bestuur is
nu als volgt:

Jan Kasdorp

Kees Graafland

Henk Otten

Gerrit Potuijt

Tineke Steijn

Wim Verweij

voorzttter

secretaris, vicevoorzitter

penningmeester, 2' ledenadministratie

ledenadministratie, 2' penningmeester

contactformulieren website, algemene zaken en archief

contactpersoon Driestar en materiaalbeheer

Het fînanciële verslag van de vereniging
Op -5 november is een gewijzigd financieel verslag over 201 7 goedgekeurd door de leden. In
dit verslag bleek de vereniging financieel gezonder dan eerst gedacht. De komende 5 - 7 jaar
hebben we volgens de penningmeester een gezonde situatie.



Zwemclutl
De afdeling zwemmen is op 7 novernber uit eten geweest bry De Beren. Jose heeft er de aanzet

toe gegeven en georganiseerd. Het lvas heel gezellig en we hebben met 25 man elÌ vrouw prì-
rna gegeten. Bedankt Jose I

Volleybal.
We hebben ingeschreven voor liet volleybaltoemooi volgend jaar ( l l mei) in R¡swijk er zrjn al

genoeg cleelnemers, dlrs er kunnen ook nog sr"rpporters mee. ...Gezellig.

Slotavond 2018

Op l8 december 2018 is er de jaarlijkse zeer geslaagde slotavond voor de gehele vereniging in

De Driestar. Ieder kan zich inschrijven voor de volgende onderdelen badminton, volleybal.

lijnbal, sjoelen, darten, voetbal, klaverjassen en nieuw dit jaar wandeltest in de zaal o.l.v.

Marcel en Martijn. De test bestaat uit het wandelend afleggen op eigen tempo van een zo groot

mogelijke afstand in 6 minuten. HU heet daarom ook de wandeltest. De uitslag zegt iets over je
conditie.

En daarna is er de jaarlijkse Bingo. Daar zljn heel leuke prijzen weg te kapen. . .. Dus ieder har-

telijk welkom. (voor de bingo hoeft niet te worden ingeschreven iedereen kan gewoon mee

doen).

Graag opgeven tijdens het sporten, voor de trimmers de inschrijfformulieren liggen brj de kof-
fredames en voor de zwemmers zijn de inschrijfformulieren in het zwembad aanwezig zodat

iedereen zrjnihaar voorkeur kan opgeven.

In het nieuwe jaar begint de trirnsport- afdeling op dinsdagavond 5 januari

en de zwemsport-afdeling op donderdag 3 januari

Allen een gezellige decembermaand, goede Kerstdagen en veel gezontlheid irr hef. rticuwe jaar

Met hartelijke groet vanuit het bestuur

Kees Graafland (secr.)


