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Beste leden,
De kop is eraf, seizoen 2019 - 2020 is alweer ruim een maand bezig. Na weken van voorbereiding zijn de
teams gestart met een nieuwe competitie. Nieuwe competitie, nieuwe regels. Dit seizoen maken we de
transitie van een wedstrijd met twee helften, naar een wedstrijd met vier kwarten. Dat vraagt behoorlijk
wat van onze organisatie! Je kunt ons helpen door gedisciplineerd de wedstrijden op tijd te starten.
 
Terugblik ALV 1 oktober
Op dinsdag 1 oktober vond de ALV plaats, er waren ongeveer 30 leden. Tijdens de ALV, hebben we
stilgestaan bij de afhandeling van het financiële jaar 2018-2019, de voortgang ten aanzien van de LOHC-
visie seizoen 19 /20 en de aanstelling van twee nieuwe bestuursleden. Elise van Herk is aangesteld als
bestuurslid Hockeyondersteuning, zij neemt de portefeuille van Barbara van Duren over. Wij danken
Barbara voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren. Emiel van Leeuwen is aangesteld als bestuurslid
Facilities, een nieuwe bestuursfunctie. Emiel zal zich gaan buigen over alle zaken rondom complex en
clubhuis en een visie voor de toekomst gaan ontwikkelen. Daarnaast hebben we Max Timmer en Jan
Veldman bedankt voor hun inzet ten behoeve van de Financiële Commissie.

De stukken vindt u op het afgesloten deel van de LOHC-site - klik hier.
 

Hockey
De competitie van onze B1 teams is helemaal veranderd. Als zij bij de beste 3 teams in hun poule
eindigen, kunnen zij zich plaatsen voor Landelijk. Meisjes B1 had een moeilijke start, maar kan zich zeker
nog plaatsen door volop mee te doen voor de 3de plaats. De meiden werken er hard aan om zich de
komende weken naar deze begeerde plek te knokken. Jongens B1 staat op een mooie 2de plek onder
andere door Rotterdam uit met 1-2 te verslaan. Onze jongens maken alle kans om zich te plaatsen. Alle
aanmoedigingen bij de thuiswedstrijden zijn welkom, beide teams vinden het fijn support te krijgen. Het
zou toch mooi zijn als er nog een LOHC team in de hoogste competitie zou spelen! Coaches, spelers en
managers van de teams, we staan achter jullie!
 
We hebben over de hele breedte van de vereniging ontzettend veel in het werk gesteld om de trainingen
(en daarmee de teams) naar een hoger niveau te tillen. We zijn ontzettend trots, dat tientallen spelers uit
de selecties van Heren 1, Dames 1 en de jeugdteams zich inzetten als coach en trainer voor verschillende
teams en lijnen binnen LOHC. De commissie junioren heeft veel werk verricht om alle breedte-teams te
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voorzien van kwalitatief goede (jeugd)trainers. Daarnaast worden alle schaduwselectie teams minimaal
een keer per week door trainers van CTH getraind. De eerste resultaten zijn al zichtbaar en daar zijn wij
als club trots op!

De keeperscommissie heeft, in samenwerking met sponsor ABNAMRO, onlangs een spetterende
keepersclinic georganiseerd. De reacties waren zeer positief en heeft de ontwikkeling van onze keepers
een flinke boost gegeven.
 
Het bestuur heeft onlangs een gesprek gevoerd met de medische commissie. Zij deelden inzichten
rondom de sportieve en fysieke ontwikkeling van onze spelers. We zijn momenteel met elkaar in gesprek
om te zien hoe we deze inzichten kunnen verwerken in onze trainingsaanpak.
 
Complex en clubhuis
In de zomer hebben we niet stil gezeten. LOHC-verenigingsmanager Iwan Doyer is gestart en de horeca is
uitbesteed aan Quirijn Kemmink van Q's Horeca. Beide heren doen hun uiterste best LOHC zo snel en zo
goed mogelijk te leren kennen en te begrijpen wat onze leden nodig hebben.
 
Iwan en Quirijn zijn regelmatig in contact met het bestuur en de diverse LOHC-commissies over hun
observaties, ideeën en voortgang. Het bestuur ontvangt, in deze transitiefase, tegelijkertijd veel vragen en
opmerkingen. We vinden het belangrijk deze feedback te blijven ontvangen om er met elkaar voor te
zorgen, dat de dienstverlening aan onze wensen voldoet en past bij een club met onze ambities. We
werken daarom ook aan een meerjaren-onderhoudsplan om ons prachtige LOHC-complex in goede staat
te krijgen én te houden.

Tentoonstelling “Het sportieve heden en verleden van Oegstgeest”
De tentoonstelling "Het sportieve heden en verleden van Oegstgeest" werd door de Vereniging Oud
Oegstgeest in het kader van het Open Monumenten & Osger in het weekend van 14 en 15 september
2019 georganiseerd. Tijdens de tentoonstelling, kwam de geschiedenis van de sport in ons dorp aan bod.
Diverse verenigingen, waaronder LOHC, presenteerden mooie en interessante documenten en
voorwerpen uit hun archieven, zoals oude sportkleding, clubbladen, kampioensfoto’s, prijzen etc. Wij
willen heel graag Ed Patijn en Janine Fikkert, die het LOHC-archief beheren, bedanken. Zij hebben LOHC
werkelijk op indrukwekkende wijze vertegenwoordigd.

Betrokkenheid
Betrokkenheid van onze leden en van ouders/verzorgers van leden is onmisbaar voor LOHC. Wij hebben
ongeveer 2200 leden en zijn de op 5 na grootste club van hockeyland Nederland. Alleen met betrokken
leden kan LOHC presteren in het hockeyspel en functioneren als grootste sportvereniging van de regio. Er
zijn verschillende mogelijkheden om betrokkenheid te tonen.



06-10-2021 10:54 Gmail - Passing Shot | clubnieuws en updates [oktober 2019]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a8a8a203cc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1647723350533862592%7Cmsg-f%3A1647723350… 3/3

WORD VRIJWILLIGER - Wij zijn blij, dat wij heel veel vrijwilligers hebben, maar het is opvallend
dat het vaak dezelfde leden en/of ouders van leden zijn die zich keer op keer inzetten of zelfs
(noodgedwongen) meerdere rollen invulling geven. Nog steeds staan diverse vacatures open die
hoognodig ingevuld moeten worden. Wacht niet langer- klik hier.
WORD SPONSOR - LOHC kan ook niet zonder financiële bijdragen. Daar waar sommige
gemeenten sportclubs subsidiëren, moet LOHC het op eigen kracht doen. Dat lukt helaas echt niet
met alleen de contributie. LOHC heeft gelukkig veel sponsoren, maar gezien het aantal leden
zouden er veel meer sponsoren moeten zijn. Sponsoring is al mogelijk vanaf € 100 of € 250 per
seizoen. Meer weten - klik hier.

Wij doen een dringende oproep aan allen; toon betrokkenheid en zet je in voor de club.
 
We zetten als club momenteel grote stappen, dat zien we over de hele breedte en in de resultaten terug.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op en we bedanken iedereen die zich hiervoor iedere week
opnieuw inzet. We kijken vol vertrouwen uit naar de rest van het seizoen en rekenen ook onverminderd
op jou. Alleen samen kunnen we LOHC beter, sterker en groter maken!
 
We gaan hockeyen - en goed ook!

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC
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