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Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,  

WE ZIJN ER BIJNA !!! 

 

Beste leden van de Groene Harttrimclub Gouda, 

 

Het einde van de SPORTloze samenleving komt eraan….!!!  En dat geldt ook voor ons als 

clubleden van een vereniging met voornamelijk hart – en vaat patiënten. 

Hoewel wij extra voorzichtig moesten zijn in het afgelopen jaar, is voor de meesten van ons 

door vaccinatie en ge-vaccineerden in onze  omgeving het risico op ernstige ziekte 

afgenomen. 

Iets meer dan een jaar hebben we het zonder ons wekelijkse uitje moeten doen. Maar vanaf 15 

juni a.s. hopen we weer de goede draad op te pakken. 

Voor de afdeling Trimmen begint dat met samenkomen met de eigen groep in een eigen 

sportzaal om daar met elkaar koffie/thee te drinken, bij te kletsen en daarna met elkaar een 

korte wandeling te maken. 

Het begint immers allemaal bij geregeld bewegen.  De weken erop worden dan de groepen 

definitief aan uren en zalen verbonden, afhankelijk van wie er allemaal weer mee gaan doen.  

22 en 29 juni worden het sportavonden met lichte inspanning onder corona-proof 

condities.  De laatste avond van het jaar is dan op 6 juli met een fietstocht voor de gehele 

vereniging. U wordt allen ook door uw groepscoördinator  nog hierover geïnformeerd. 

Ook voor de afdeling Zwemmen wilden voor de zomer weer beginnen, maar dat is ons door 

het zwembad afgeraden. Rond de tijd dat wij normaal zwemmen is er ook veel jeugd 

aanwezig en die houdt zich niet goed aan de veiligheidsnormen. ‘Begin in september, dan 

heeft bijna iedereen zijn prik gehad en is het veiliger’ zeiden de mensen van het zwembad. 

Wel is de fietstocht op 6 juli ook voor de zwemafdeling weer het sein dat de zomervakantie 

begint. De fietstocht is dan voor de hele club een goede gelegenheid om met elkaar te kletsen 

en bij te praten, allen gericht op het nieuwe seizoen dat komen gaat, waarschijnlijk onder het 

genot van drinken en lekkers en fruit niet te vergeten. Wat hebben we dat gemist !! De 



zwemleden worden nog extra door coördinator Willem van Dam geïnformeerd.  Hij weet dan 

precies wie er allemaal gaan komen. 

 

De financiën 

Er komt op 8 november een tussentijdse algemene ledenvergadering.  Dit is van belang om 

een voorstel van het bestuur hoe we zo goed mogelijk om kunnen gaan t.a.v. kosten 

contributie voor de leden , nu we zo’n beetje meer dan een jaar geen sportmogelijkheden 

hebben gehad. U krijgt dan verslag van de gang van zaken tot nu toe. 

Daarnaast komt er een voorstel voor de contributie voor de zwemafdeling en de trimafdeling 

voor het jaar 2022, aannemende dat we niet weer in een lockdown situatie terecht komen. 

Tegelijk hopen we dan een begroting voor het jaar 2022 te kunnen vaststellen. 

 

De Fietstocht  

Die elk jaar een mooie afsluiting is van het seizoen en kan dit jaar weer doorgaan.  De 

commissie trappelt van ongeduld met het plan van vorig seizoen.  

 

De volgende nieuwsbrief zal eind juli begin augustus verschijnen als we de definitieve 

startdata van sporten en zwemmen weten. 

 

Met hartelijke groet vanuit het bestuur 

Kees Graafland  ( secr.) 

 

 

 


