Nieuwsbrief nr. 15, 27 OKTOBER 2021
Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,

ALV 2021: UITNODIGING
Vanwege alle corona-maatregelen kon de algemene ledenvergadering niet in het voorjaar
worden gehouden. Zoals we al eerder hebben aangekondigd kunnen we u nu uitnodigen voor
de algemene ledenvergadering op 8 november aanstaande.
8 NOVEMBER, AANVANG 20.00 UUR, 19.30 STAAT DE KOFFIE KLAAR IN DE
AULA VAN DE DRIESTAR
CORONA
De corona-epidemie is nog niet voorbij en zorgt voor onrust onder onze sporters. Als bestuur
hebben wij ons op het standpunt gesteld dat wij de richtlijnen van het kabinet volgen, maar
het daarbij ook laten. Dat wil zeggen dat wij zelf geen verder gaande maatregelen nemen. Bij
het zwemmen zijn nagenoeg alle restricties opgeheven. Er is alleen een QR-code en
identiteitsbewijs nodig voor toegang tot het restaurantgedeelte. Voor het trimmen gelden geen
beperkingen.
Of alle sporters en zwemmers het hiermee eens zijn is de vraag. We horen dat er hier en daar
stevige discussies over worden gevoerd. Daarom zetten we het onderwerp op de agenda, zodat
we kunnen peilen de meningen kunnen peilen die hierover in de vereniging leven.
FINANCIEEL VERSLAG
Het financieel verslag over 2019 wordt u door het bestuur toegezonden en in de
ledenvergadering zal er goedkeuring voor worden gevraagd.
CONTRIBUTIE 2021
Voorgesteld wordt om de contributie voor de sporters met € 10,--te verhogen naar € 163 en
voor de zwemmers met € 5 naar € 170.
RONDVRAAG
Kees Graafland is al sinds 2020 gen lid meer. Maar hij is in de coronaperiode als bestuurslid
aangebleven omdat Henk Otten wegens ziekte geen penningmeester meer kon zijn. Voor Kees
is het ook een zware belasting, die hij niet kan blijven dragen. Iemand anders moet het van
hem overnemen.
BENT U DAT? DENK ER OVER NA EN MELDT U AAN BIJ HET BESTUUR!
Met een hartelijke groet vanuit het bestuur
Jan Kasdorp ( voorzitter)

