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Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,  

Geen onnodig risico lopen 

Beste leden van de Groene Harttrimclub Gouda, 

Maakt u het goed? En kunt u de 1,5 meter-samenleving aan? Zelf heb ik er niet veel moeite 

mee. Ik heb mijn vrouw nog en we zijn mobiel. Ik heb veel ruimte om me heen en het 

ontbreekt me aan niets. Ik mis alleen mijn kleinkinderen, waar we anders elke week een dag 

op passen. Ik vind mezelf een bevoorrecht mens en ik besef heel goed dat dit voor veel 

mensen een moeilijke en misschien ook wel beangstigende tijd is. Je zult maar op jezelf 

aangewezen zijn, in je naaste omgeving mensen verliezen of nergens naar toe kunnen. Je zult 

maar ziek worden of hulpbehoevend zijn. Dan is volhouden makkelijker gezegd dan gedaan. 

Maar toch doen, volhouden. Afstand houden, jezelf en anderen beschermen. 

Daarom ben ik blij dat we tijdelijk gestopt zijn met het sporten en zwemmen. Tenslotte 

behoren we nagenoeg allemaal tot de kwetsbare groep mensen voor wie het virus extra 

risicovol is. Door niet te sporten en te zwemmen beschermen we onszelf en elkaar en ook als 

we het niet verplicht waren geweest hadden we er toch toe moeten besluiten. Als bestuur 

draag je immers verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je leden. Maar ik mis het wel, 

net zoals u waarschijnlijk. Ik mis niet alleen de activiteiten, maar vooral ook elkaar. 

Ik hoop dat deze periode van inactiviteit niet langer duurt dan strikt noodzakelijk is. Ook voor 

mezelf, want ik merk dat mijn goede conditie een beetje achteruit gaat. Heeft u daar ook last 

van? Vorige zomer zwom ik nog anderhalve kilometer binnen het uur, maar daar moet ik nu 

niet aan denken. Ik zit meer dan me lief is. Letterlijk dan, want in figuurlijke zin zit ik niet stil 

en de andere bestuursleden ook niet. Zo hebben we met behulp van oud-voorzitter Piet van ’t 

Wout de relatie met onze donateurs hersteld. Verder ontwikkelen we voorstellen om de 

statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging up-to-date te maken. Zodra we 

weer een algemene ledenvergadering kunnen houden zullen we deze voorstellen aan u 

voorleggen.  

Wat nog niet gelukt is – en daar maak ik me zorgen over – is het vinden van een nieuwe 

penningmeester en een nieuwe secretaris. Henk Otten moet om gezondheidsredenen stoppen 

als penningmeester. Hij is dit jaar op zoek gegaan naar een opvolger, maar heeft die nog niet 

kunnen vinden. Ik doe een dringend beroep op u om mee te helpen zoeken of bij uzelf te rade 

gaan of u die taak op u wilt nemen. Kees Graafland kampt ook met zijn gezondheid, maar is 

daarnaast ook dominee geworden in de gevangenis van Alphen. Die taak vergt veel van zijn 

beperkte werkkracht. Op mijn verzoek is hij voorlopig aangebleven als secretaris, maar hij zal 

blij zijn als iemand zijn taak over neemt. Wie dient zich daarvoor aan?  



Genoeg hierover. In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de stand van 

zaken in de vereniging en we hopen dat u net zoals wij uitzien naar een einde van de lock-

down en een hervatting van het sporten. Nu premier Rutte bekend heeft gemaakt hoe we stap 

voor stap uit de lock-down moeten komen, ziet het er naar uit dat we pas in september alle 

activiteiten weer kunnen opstarten. Ook de algemene ledenvergadering zal pas na de zomer 

kunnen plaatsvinden.  

Uw voorzitter, Jan Kasdorp 

De financiën 

De contributie over 2020 is bijna helemaal binnen en GHTC heeft praktisch geen uitgaven. 

De Driestar en het Groenhovenbad zijn beide gesloten en kunnen beide door overmacht hun 

diensten niet aan GHTC aanbieden. Trouwens GHTC kan eveneens door overmacht de eigen 

leden niet van dienst zijn. Te zijner tijd zullen Driestar, SportGouda en GHTC moeten 

overleggen over de vraag hoe de ontstane schade wordt gedragen. In ieder geval is duidelijk 

dat voor GHTC de verplichting beperkt blijft. In principe heeft GHTC dus financieel geen 

groot probleem. Het kan gewoon met de met de contributie worden gedragen. 

Als penningmeester heb ik niet veel meer te doen dan de brievenbus en de mail in de gaten te 

houden. En dat lukt aardig. Meerdere leden hebben gevraagd of niet een deel van de 

contributie kan worden terugbetaald. Als bestuur zien we de redelijkheid van deze vraag in. 

Alleen de contributiebepaling en daarmee de plicht om te betalen is statutair een bevoegdheid 

van de algemene ledenvergadering. En hierboven is al verteld in wat voor onhandige positie 

de algemene ledenvergadering nu zit. Het bestuur zal te zijner tijd aan de algemene 

ledenvergadering voorstellen hoe we het beste met dit probleem kunnen omgaan. Nu is het 

daarvoor nog te vroeg. 

Wel heeft het bestuur besloten om de betaling van de kwartaalfacturen op te schorten. De 

leden die dit aangaat, hoeven nu niet te betalen en de algemene ledenvergadering zal te zijner 

tijd moeten beslissen hoe het moet met hun betalingsverplichting. 

Voorts wil het bestuur er nogmaals op wijzen dat leden altijd lid van GHTC kunnen blijven, 

ook als zij hun contributie niet of niet helemaal kunnen betalen. Leden die nu abrupt in 

financiële problemen zijn gekomen, kunnen hun contributie gewoon terugvragen. Zij hoeven 

maar een kik te geven en de ledenadministrateur of de penningmeester zorgen per 

ommegaande voor terugbetaling.  

Uw penningmeester, Henk Otten 

Algemene Ledenvergadering van mei 2020 

Door de richtlijnen van de overheid  kan deze op zijn vroegst gehouden worden na 1 juli 

a.s. 

Zoals het er nu naar uitziet willen wij dat als bestuur organiseren in oktober als we als 

vereniging weer actief mogen zijn vanaf september. 

De Fietstocht  

die elk jaar een mooie afsluiting is van het seizoen kan dit jaar ook niet doorgaan. Dat is 

jammer voor ons allen en ook voor degenen die het altijd zo perfect organiseren onder 

leiding van Gerard. Het zal een jaar moeten wachten. 

De volgende nieuwsbrief zal zijn eind juli begin augustus als we startdata van 

sporten en zwemmen weten. 

 

Met hartelijke groet vanuit het bestuur 

Kees Graafland  ( secr.) 



 


