Nieuwsbrief nr. 6, 15 augustus 2019
Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,
Zomerreces
Na een fantastisch mooie fietstocht 9 juli jl. (hartelijk dank aan organisatie) is het zomerreces
begonnen. Het jaar 2019 is alweer over de helft en we zitten midden in de vakantieperiode.
Even geen sporten, trimmen of zwemmen, maar het kriebelt al weer….. voor de tweede helft
van het seizoen.
Fietstocht Groene Harttrimclub Gouda.
Door de organisatie was weer een prima fietstocht uitgezet. Via de binnenstad van Gouda, de
sluizen aan de Gouwe naar Moordrecht en Nieuwerkerk a/d/ IJssel. Koffie of iets anders met
gebak en daarna door naar Rotterdam (Nesselande), Zevenhuizen met een appel in de
bloementuin van de kerk, Waddinxveen en weer terug naar Gouda over de brug bij de
Zuidkade. Zo weer vlot terug naar de Driestar waar ieder zonder ongelukken is aangekomen en
met koffie of thee kon afsluiten. Meer dan 30 kilometer met ongeveer 70 clubleden, een stevige
inspanning of dat nu met of zonder elektrische motor was. We kijken al weer uit naar volgend
jaar.
Extra ALV 2019: UITNODIGING.
Zoals beloofd op de ALV van 6 mei jl. komt er een extra Algemene ledenvergadering, om met
elkaar de contributie voor het kalenderjaar 2020 vast te stellen.
Die vergadering zal zijn op maandag 14 oktober 2019 in de Aula van “de Driestar”.
Hierbij wordt u alvast allen hartelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Vanaf Half acht
koffie, thee. De vergadering begint om 20.00 uur

Overleg met de Driestar
Eind mei hebben we als bestuur opnieuw overleg gehad met het bestuur van “de Driestar”.
Duidelijk werd dat het voornemen van de Driestar om te komen tot een zaalhuur die
kostendekkend is voor ons een enorme verhoging van de kosten met zich mee gaat brengen.
Gezien de huidige uren, die door de GHTC gehuurd worden, zal de huurprijs op jaarbasis
opgetrokken worden van ongeveer 3100 euro naar ongeveer 7000 euro (huidig prijsniveau).
Er is begrip bij de Driestar dat dit wel een enorme opslag op onze jaarlijkse contributie voor de
leden betekent en na goed overleg is afgesproken dat deze verhoging in 4 stappen zal
plaatsvinden.
U zult begrijpen dat de jaarlijkse contributieverhoging de komende jaren fors zal zijn. Bij de
agenda voor de komende vergadering zullen de precieze cijfers bekend worden. Daar zullen
wij dan ook op de vergadering over besluiten.
Parkeerplaats Driestar
In de zomervakantie wordt het midden terrein bij de Driestar op de schop genomen en autovrij
gemaakt. Parkeren zal dus voortaan elders moeten. We zullen zien hoe mooi het eruit gaat zien.
AGENDA
Alle tijden te zien op de website www.groeneharttrimclubgouda.nl
Start 2de helft van het jaar.
Dinsdag 10 september starten de Trimmers/ Sporters in de Driestar.
Donderdag 5 september is de start voor de zwemmers in het Groenhovenbad.
WEETJES:
Weet u dat……
-

Ieder sponsor kan worden van onze vereniging !! Of dat u sponsors kunt aanbrengen !!
Iedere sponsor krijgt een vermelding in het jaarlijkse collage blad van de vereniging.
Misschien een goed idee als u uw contributie terug krijgt van uw verzekering om toch iets
extra’s te doen voor de vereniging….

-

Diabetespatiënten nu ook lid kunnen worden van onze vereniging omdat zowel begeleiding
als sportleiders daarvoor cursussen hebben gevolgd. Veilig sportten nu in Gouda en
omostreken ook voor Diabetespatienten bij de GHTC.

Met hartelijke groet vanuit het bestuur
Kees Graafland (secr.)

