
 

 

Nieuwsbrief  nr. 8,  5 augustus 2020. 

Beste mensen,  

September weer trimmen en zwemmen 

U zult zich wel afvragen of we in september weer gaan trimmen en zwemmen nu de 

coronamaatregelen zijn versoepeld. Het antwoord luidt: ja, tenzij nieuwe overheidsmaatregelen dit 

niet mogelijk maken. 

De maatregelen van de overheid zijn versoepeld. Zwemmen, sport en bewegen zijn weer toegestaan, 

mits de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. We hebben advies ingewonnen bij 

Harteraad en bij Sport Gouda over wat verstandig is om te doen. Hun reactie bood ons weinig 

houvast.  

We hebben ook met de sportleiders gesproken. De een is terughoudend, anderen zien 

mogelijkheden om het programma aan te passen aan de 1,5 meter-maatregel.  

Na uitgebreide discussie hebben we de volgende beslissingen genomen. 

1.      We blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en grote voorzichtigheid betrachten. 

2.      We beginnen weer op 4 september met zwemmen en op 8 september met trimmen. 

3.      Voor het trimmen geldt dat we eerst met elke groep overleggen in aanwezigheid van de 

sportleider en een bestuurslid. Aan de orde komen de volgende punten: 

a.      Vinden de leden het verantwoord om weer te gaan sporten? 

b.      Vinden zij het verantwoord om spelvormen te doen en dus dichter bij elkaar te 

komen? 

c.       Volgens het coronaprotocol mogen er maar 5 personen tegelijk in de kleedkamer 

zijn. Hoe doen we dat? 

d.      Welk programma is passend voor de groep, zodat iedereen zich veilig kan voelen? 

4.      Voor het zwemmen willen we net zo handelen, maar wegens de vakantie kunnen we pas 

na 8 augustus met het zwembad en met Freek en Marco overleggen. We zullen de 

zwemmers over het resultaat nader informeren. 

  



Geld terug 

We zijn van plan de contributie over het tweede kwartaal aan u terug te geven omdat u niet heeft 

kunnen trimmen en zwemmen. Ons voorstel is dit te doen door middel van verrekening met de 

contributie voor 2021. De ledenraad zal hierover in het najaar beslissen. 

Penningmeester gezocht 

Dan is er nog een geheel ander onderwerp waarover ik u wil inlichten. Onze penningmeester Henk 

Otten gaat er nu echt een punt achter zetten en zal vanaf 1 oktober zijn werkzaamheden staken. Dat 

betekent dat we geen penningmeester meer hebben, tenzij iemand het stokje van hem wil 

overnemen. Ik doe dan ook een dringend beroep op de leden met financiële ervaring om de 

vereniging te hulp te komen.  

info@groeneharttrimclubgouda.nl 

Tot slot nog een praktisch punt. Het e-mailadres info@groeneharttrimclubgouda.nl is sinds enige tijd 

ons enige e-mailadres. Alle andere e-mailadressen van GHTC die ooit in gebruik zijn geweest zijn niet 

meer in gebruik.  

 

Namens het bestuur 

Jan Kasdorp  
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