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Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen, 

Ik geloof dat heel veel mensen zich door de opmars van het Coronavirus hebben laten 

verrassen. Niet alleen Trump, niet alleen onze regering, maar wij als bestuur ook. In augustus 

waren we al begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. In september dachten 

we dat we in oktober zouden kunnen beginnen. Zie de vorige nieuwsbrief (nr. 10, 10 

september 2020). Maar toen we in de laatste week van september een besluit zouden 

nemen, was de situatie drastisch veranderd en liep het aantal besmettingen alarmerend snel 

op. We konden vanwege te toenemende risico’s niet anders besluiten dan voorlopig van een 

herstart af te zien.  

We hebben in onze bestuursvergadering van september besloten om alle activiteiten tot 

januari 2021 op te schorten. Hopelijk is de tweede Coronagolf dan voorbij, maar dat is 

allerminst zeker. Maar goed, dat zien we dan wel. Dit besluit betekent ook dat de 

aangekondigde fietstocht en de algemene ledenvergadering  niet doorgaan. Dat spijt ons, 

maar het lijkt ons onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om een 

ledenvergadering bijeen te roepen. Nood breekt wet.  

In die algemene ledenvergadering hadden we onder andere een voorstel willen doen voor 

de verrekening van het teveel betaalde en/of verschuldigde bedrag aan contributie over het 

jaar 2020. Dat voorstel houdt in dat het teveel betaalde bedrag wordt verrekend met het 

jaarbedrag over 2021 of op verzoek wordt teruggestort. In de algemene ledenvergadering 

van 2021 zal deze regeling aan de leden worden voorgelegd ter goedkeuring. 

In onze vergadering van september hebben we ook op zijn verzoek afscheid moeten nemen 

van onze penningmeester Henk Otten. Hij is al langer op zijn post gebleven dan hij eigenlijk 

wilde, maar zijn afnemende  gezondheid heeft hem gedwongen om als penningmeester te 

stoppen. We hebben hem uitvoerig bedankt voor alles wat hij voor de vereniging heeft 

gedaan. Kees Graafland neemt voorlopig zijn functie als penningmeester waar. Zoals in een 

eerdere nieuwsbrief  al gemeld zijn we dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

Weet u iemand voor die functie of bent u zelf bereid en in staat om penningmeester te zijn: 

aarzel niet om het ons te melden.  

Dat is het even voor nu. Blijf gezond en bel of mail ons als u vragen heeft of om een andere 

reden contact met ons wilt opnemen.  

Met een hartelijk groet vanuit het bestuur, 

Jan Kasdorp, voorzitter 


