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Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,

START SEIZOEN 2021-2022
Als de deltavariant van het coronavirus niet alsnog een spaak in het wiel steekt – je weet
maar nooit - kunnen de zwemmers op donderdag 9 september weer in het water van het
Groenhovenbad duiken of springen. De zalen van de Driestar zijn vanaf dinsdag 14
september weer voor ons beschikbaar. DAN KUNNEN WE WEER.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 8 november a.s. is er tussentijds een Algemene ledenvergadering die we in het afgelopen
coronajaar niet konden houden.
Natuurlijk is er een terugblik over het jaar 2020 tot heden.
Er zal gememoreerd worden aan de leden die ons ontvallen zijn.
Na de start van het seizoen in september zal het aantal leden voor de komende tijd bekend
zijn. Op grond daarvan zal ook de financiële situatie in ogenschouw worden genomen.
Er zal een voorstel zijn aan de leden over het opschorten van de contributie gedurende het
coronajaar als ook een voorstel voor de contributie voor het jaar 2022.
Een nieuwe kascommissie zal worden voorgesteld. En we hopen ook dat er nieuwe
sportleiders worden gevonden.
RONDVRAAG
Voor die tijd willen we graag dat u nadenkt over het helpen in het bestuur. Kees Graafland,
geen lid meer sinds 2020, is in de coronaperiode aangebleven als vervangend notulist en
penningmeester binnen het bestuur. Dat moet nu door anderen worden opgepakt. Denk
erover na en graag aanmelden !!!

FIETSTOCHT

Maar wie dat kon en wilde reed dinsdag 6 juli op de fiets mee op een tocht die, zoals
voorgaande jaren, werd georganiseerd door Gerard Schoenmaker. Hier op de foto,
bijkomend van de geleverde inspanningen, want het woei die dag windkracht 6/7.
De tocht voerde ons via de Goudse Hout, de Twaalfmorgen, de Oukoopsedijk en de Opweg
naar Hekendorp.
Daarna nog een stukje Provinciale Weg, waar we gastvrij ontvangen werden door de zoon en
schoondochter van Wim Verweij.
Gesterkt door koffie begonnen we aan het mooiste stuk van de tocht, dat ons via de
Hoenkoopserijweg voerde naar een pas aangelegde fietsroute richting de Vlist. Vandaar
langs de Polsstokclub en zwembad De Loete naar Haastrecht en via de IJssel en Goverwelle
terug naar Gouda.
Daar konden we in de kantine van de Driestar even uitpuffen … en bijkletsen voordat we
weer naar huis fietsten.
Met dank aan Jeroen Prins en Jan Kasdorp voor de foto’s (Op de webversie zijn deze foto’s
niet gepubliceerd. Wel staan deze natuurlijk op de u individueel gestuurde nieuwsbrieven.

Met een hartelijke groet vanuit het bestuur
Jan Kasdorp (voorzitter)
Kees Graafland (secretaris)

