Nieuwsbrief december 2020
Even een korte terugblik.
De vorige nieuwsbrief was in de maand augustus. Zoals jullie weten hebben we
vanaf begin juni, na de eerste corona golf, de lessen weer opgepakt.
In de zomermaanden gingen de lessen voor de Puppy’s en Behendigheid
gewoon door. In de maand september draaiden we weer met alle lessen.
Totdat de tweede corona golf “roet in het eten gooide”. Het was nog wel
mogelijk om in groepjes van 4 lessen aan te bieden. In overleg met de trainers
zijn er op beperkte schaal lessen aangeboden. De Behendigheid, Hoopers en
Puppy’s lessen gingen door. Gehoorzaamheid niet.
Waar staan we nu?
En toen kwam maandag 14 december het bericht, vanuit de rijksoverheid, dat
er voor de volgende dag een lockdown werd aangekondigd. Als bestuur hebben
we de mogelijkheden besproken wel, gedeeltelijk of helemaal geen lessen.
Gaan we de grenzen opzoeken of moeten we dit helemaal niet willen doen?
Voor het laatste is gekozen. Er zijn tot 19 januari 2021 geen activiteiten op ons
trainingsveld. Wel is het de bedoeling dat Evalien via de app aan de slag gaat
met de Puppy’s lessen. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.
Voorlopig door de corona maatregelen geen Algemene Leden Vergadering.
Deze stond voor dinsdag 10 november j.l. op de rol. Ook geen Nieuwjaarswandeling.
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er door het vertrek van Ed
een tekort aan trainers is ontstaan. We hebben in de brief ook gevraagd vanuit
de leden naar nieuwe trainers. Helaas nog geen response. Daar komt nu nog bij
dat Cindy ons heeft laten weten te gaan stoppen met lesgeven. Ze wil nog wel
af en toe invallen. De spoeling is nu dus heel dun.
Rabo Club Support 2020.
Een jaarlijks initiatief van de Rabo bank. HCT leden die aangesloten zijn bij de
Rabo bank konden hun stem (max 2) uitbrengen. Uiteindelijk heeft dit een
bedrag van € 513,47 opgeleverd. Het geld zal gebruikt gaan worden voor de
inrichting van de keet.

Bestuurs mutatie.
Yvonne heeft ons laten weten per direct haar functie als bestuurslid van HCT te
willen beëindigen. De directe aanleiding van haar beslissing was een verschil
van mening en visie hoe om te gaan met de corona wetgeving van de
rijksoverheid. Als bestuur zullen we ons beraden op hoe nu verder. Uiteraard
houden we jullie op de hoogte. Van onze besluiten en ontwikkelingen.
Rosa is met zwangerschapsverlof. Haar bestuurstaken worden de komende
maanden verdeeld onder de overige bestuursleden.
Graag willen wij jullie allen mooie feestdagen wensen. Wees lief voor elkaar en
houdt je aan de maatregelen.
Bestuur HCT

