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Beste leden,
 
De dagen worden korter, de trainingsavonden kouder, het zaalhockeyseizoen op eigen terrein is afgetrapt
en het nieuwe jaar luiden we binnenkort in. Ongeacht het seizoen, onze club en leden zijn altijd volop in
bedrijf!
 
Ook achter de schermen gebeurt er van alles om het beste uit hockey, en daarmee uit onze club, te
blijven halen. Tijdens de recent gehouden Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur dan ook haar
visie op de club per vandaag en voor de toekomst gepresenteerd.

Hoe goed doen we het?
Allereerst, LOHC is boven alles een fijne club waar zo’n 2300 leden met plezier naar toe te gaan om lekker
te hockeyen in een leuk team. Daarnaast hebben onze leden toegang tot prachtige faciliteiten: fraai
clubhuis, 6 velden en nu ook een blaashal.

Het is dan ook niet voor niets dat we tot één van de grootste clubs van Nederland behoren.
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Ondanks de promotie van teams of handhaving in hun klasse en vertegenwoordiging van spelers in een
aantal landelijke jeugdteams, lopen we voor wat betreft hockey prestaties nog achter op vergelijkbare
clubs. Dit zien we simpelweg terug in resultaten. Dit geldt niet alleen voor de topteams maar ook voor de
resultaten van de breedte teams en de Hockey-school.
 
Dit is voor het bestuur de belangrijkste aanleiding geweest om de pijlen te richten op een sterk
tophockeyklimaat. Ofwel een klimaat waarin ieder lid, in zijn of haar klasse, de kans krijgt om het beste
uit zichzelf en anderen te halen. En hierbij mag een ultieme doelstelling niet ontbreken: Heren en Dames
1 zullen op termijn spelen in de KNHB hoofdklasse!

Hoe goed kunnen we het doen?
In de eerste plaats, we gaan ons zeker niet alleen op Heren en Dames 1 richten. We kijken naar, te
ontwikkelen, talent binnen de hele club: van E tot A van 1 tot 10. Het hockeyniveau over de gehele
breedte moet de komende jaren omhoog. En dit begint bij onze jongste jeugd, de Hockeyschool. Met veel
plezier steeds beter hockeyen gaat samen met het krijgen van de beste training en coaching. Ieder op z’n
eigen niveau en waarbij altijd ruimte is om zelf of een ander iets nieuws te leren.
 
We hebben er vertrouwen in dat deze ambitie haalbaar is, als we er met elkaar de schouders onder
zetten.

Waarmee kunnen we het verschil maken?
Leidend zijn, past goed bij een club die zichzelf durft te verbeteren! Zaken als een mooie hockeytechniek
en -tactiek, superfit, passie en zelfvertrouwen gaan we terug zien bij onze spelers en teams op het
hockeyveld. En dit gaan, op hun beurt, ook spelers van andere clubs zien en ervaren. Desalniettemin
blijven we een club, waar het ook heel gezellig is en waar iedereen welkom is.
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Ambitieus zijn, durven te verbeteren gaat hand in hand met durven uit te spreken over wat nodig is om
een ambitie te bereiken. Dit betekent dat we soms moeilijke keuzes moeten durven maken, met respect
voor wat goed is. 
 
Betrokkenheid is iets wat ons typeert als club, honderden betrokken vrijwilligers houden onze club
draaiende. Echter, juist deze verbondenheid kunnen we nog verder uitbouwen. Hierdoor kan iedereen op
zijn of haar manier een steentje gaan bijdragen vanuit een eigen expertise of passie. Zoals onze topteams
die zich steeds meer gaan inzetten voor de andere teams. Natuurlijk met veel waardering en respect voor
elkaars bijdrage, die we ook vaker naar elkaar gaan uitspreken.
 
Hockey op hoger niveau zal sterk bijdragen aan onze zichtbaarheid in hockeyland en daar buiten. Met die
zichtbaarheid worden we aantrekkelijker voor sponsoren en hebben we een naam hoger te houden. Om
hierop beter voorbereid te zijn hebben we Pietia van Laarhoven als bestuurslid Sponsoring en Marlies
Kromjong als bestuurslid Communicatie benoemd. 

En wanneer zien jullie het verschil?
De richting is duidelijk, maar niet in beton gegoten. We gaan in de aankomende weken met verschillende
commissies en leden om tafel zodat we met elkaar kunnen duiden wat deze visie betekent voor jou, voor
mij, voor ons allemaal. De uitkomsten van die gesprekken zijn belangrijke input voor ons meerjarenplan,
welke we in de volgende ALV zullen delen. Iedereen die aan wil sluiten en mee wil denken is van harte
welkom, stuur even een berichtje naar communicatie@lohc.nl om je interesse kenbaar te maken of
spreek een van onze bestuursleden aan op de Nieuwjaarsborrel op 6 januari!
 
In de tussentijd blijven we hockeyen - en goed ook!

Hartelijke groet,
namens het bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC
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