Nieuwsbrief nr. 10, 10 september 2020
Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,
Niet onnodig risico lopen

Dat is het motto in deze corona-tijden. Toch willen we graag weer met sporten
beginnen omdat dat ook goed is voor onze gezondheid als hart, vaat en
diabetespatiënten.
Als bestuur hebben we daar in onze laatste bestuursvergadering opnieuw alle
kanten afgewogen.
Voor het zwemmen lijkt de situatie gunstig om vanaf 1 oktober te water te gaan.
Er is een uitgebreid protocol en richtlijnen, o.a. eenrichting looppaden in het
zwembad, terwijl het blijkbaar o.a. door een verhoging van het chloor in het water
weinig of geen besmettingsgevaar is. Vooraf en na afloop koffie met elkaar in de
ontvangst kantine is er niet bij.

Voor het sporten in de Driestar geldt ongeveer hetzelfde. Door onze kleine groepen
zijn de zalen veilig qua ventilatie om te sporten. Er is een uitgebreid protocol
bijomkleden. Alleen er kan niet gedoucht worden en ook geen koffie achteraf.
Op het moment van vergaderen liepen de aantalbesmettingen overal weer op en
derhalve ook het risic om besmet te worden. Dus hebben we als bestuur besloten
om in de bestuursvergadering van september (24 september) definitief de knopen
door te hakken over wel of niet beginnen met sporten.
Verder is ieder lid vrij om zelf haar of zijn keuze te maken. Bedenk wel…. Met
ook maar enige klacht : hoesten, keelpijn, of verhoging of
koorts, THUISBLIJVEN !!.
.
De Algemene Ledenvergadering 26 oktober a.s.

Het bestuur heeft besloten om op 26 oktober a.s. een Algemene ledenvergadering te houden. Deze is
al uitgesteld vanuit mei 2020 en enkele zaken moeten gezamenliik worden besloten
De leden zullen worden uitgenodigd en verschillende punten worden voorgelegd o.a. over de
afwikkeling contributie in deze corona-/ niet sporten -tijd. De hoogte van de contributie voor 2021,
De statutenwijzigingen, de wijzigingen in de bestuurssamenstelling door het terugtreden van Henk
Otten per 1 oktober a.s. Bestuursleden zullen voorlopig de zaken waarnemen, maar het zou mooi zijn
als op de ALV een nieuwe penningmeester kan worden benoemd.
De vergadering zal starten om 20.00 uur en koffie / thee wordt 1 maal geserveerd. Leden mogen
alleen aanwezig zijn als zij geen klachten hebben.
Mocht onverhoopt de vergadering niet door kunnen gaan, dan zullen de bestuursleden voorlopige
besluiten nemen die later door een ALV moeten worden geratificeerd. Wie bezwaar heeft tegen deze
wijze van werken kan bij de voorzitter Jan Kasdorp bezwaar maken indien de vergadering niet
doorgaat.
Fietstocht ?
Mocht het sporten in oktober nog niet kunnen beginnen, dan overweegt het bestuur om in oktober de
uitgestelde fietstocht te houden, zodat we toch elkaar ook in levende lijve kunnen ontmoeten op een
veilige manier.

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

