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Beste leden,

Langzaamaan komt het leven op LOHC weer op gang, de eerste proeftrainingen met de D-jeugd zitten
erop. Deze week komt de ABC-jeugd aan de beurt en volgende week start de Hockeyschool met trainen.
Met veel dank aan alle vrijwilligers en andere betrokkenen die zich de afgelopen week hebben ingezet om
het protocol te schrijven, aan te passen, trainingsschema’s te schrijven, de routing op het terrein uit te
werken en een oogje in het zeil te houden! Zeker ook veel dank naar alle trainers die het voor onze jonge
leden mogelijk maken om de stick weer op te pakken.

Ondanks alle vreugde over het feit dat de jeugd weer kan starten, zijn we natuurlijk minder blij met het
feit dat de seniorentrainingen en de competitie nog altijd plat liggen. Honderden senioren en trimmers
hebben ook al weken niet kunnen spelen. Gelukkig heeft de overheid eerder deze week aangegeven dat
we de draad weer op kunnen gaan pakken.

De seniorencommissie is direct aan de slag gegaan om te kijken wat dit betekent. We verwachten te
kunnen gaan trainen in teamverband met 1,5 m afstand. Bespreek vast met je team of jullie inderdaad
weer willen gaan trainen. De ervaring die we met onze jeugd opdoen, kunnen we nu toepassen bij de
senioren en trimmers. We hebben een paar dagen nodig en zullen dan de plannen delen, houd de LOHC
site in de gaten!

Om het reilen en zeilen op de club zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er een duidelijke
video en infographic samengesteld. Op zeer heldere wijze wordt uiteengezet hoe we de de trainingen zo
soepel en veilig mogelijk kunnen laten verlopen. We horen van clubs in onze omgeving, dat er onverwacht
wordt gehandhaafd en dat dit in sommige gevallen zelfs heeft geleid tot het stopzetten en opschorten van
trainingen. Dit willen wij natuurlijk niet! Wij rekenen daarom op ieders medewerking, om te zorgen dat we
met elkaar lekker aan de slag kunnen en blijven.
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WEER TRAINEN OP LOHC? ZO DOEN WE DAT!

Nu de jeugd weer gaat trainen, is het ook goed om verder vooruit te kijken. De Hockeyschool is een
initiatief gestart om meer jongste jeugdleden aan te trekken. We willen graag laten zien wat een onwijs
leuke en gezellige teamsport hockey is en zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met onze club en
de hockeysport. Daarom wordt 5 juni a.s. een instuifmiddag georganiseerd. Ken je iemand die graag zou
willen kennismaken met hockey bij LOHC, stuur dan een mailtje naar: hockeyschool@lohc.nl. Iedereen is
van harte welkom, maar moet zich wel aanmelden!

Daarnaast zijn wij op zoek naar een leuk ontwerp voor een HS-mascotte en een passende slogan. Als
winnaar krijg je een nieuwe hockeystick én staat jouw logo de komende jaren op alle nieuwsbrieven!
Lever je ontwerp uiterlijk maandag 10 mei in. Via deze link vind je meer informatie.

In een eerdere nieuwsbrief hebben we het initiatef #lohcvoorelkaar geïnitieerd, en de reacties zijn
hartverwarmend geweest! In de afgelopen weken hebben ruim 30 jeugdleden van LOHC prachtige
papieren bloemen gemaakt – soms zelfs hele boeketten. Bloemen die kleur brengen in de levens van
mensen die voor hun gezondheid nog steeds binnen (moeten) blijven. De actie is opgezet door onze
verenigingsmanager Iwan Doyer. Deze week biedt hij de bloemen aan de bewoners van Verzorgingshuis
Hofwijck in Oegstgeest. Houd de site in de gaten, begin volgende week maken we de prijswinnaars
bekend.

Ook heeft LOHC zich aangesloten bij de collectieve dorpscampagne ‘Houd Oegstgeest vitaal, koop lokaal’.
Oegstgeest is een top-10 woongemeente. Dit danken we mede aan onze actieve winkeliers en andere
ondernemers. De Corona crisis raakt velen van hen zwaar. Daarom deze campagne: ‘Houd Oegstgeest
vitaal. Koop juist nu lokaal.’ Doe jij toch ook aan mee?!

De crisis raakt ook LOHC. En hoewel onze financiële positie niet in gevaar is, zien we wel onze
(sponsor)inkomsten teruglopen, terwijl onze kosten doorlopen. Je kunt LOHC al sponsoren vanaf €100,- of
€250,- euro per jaar, neem contact op met de sponsorclub voor meer informatie.

Tot slot bepalen de statuten van onze vereniging in artikel 23, dat het bestuur voor de algemene
ledenvergadering aan het eind van het verenigingsjaar bijeen wordt geroepen om de jaarlijkse bijdragen
en begroting voor het komende verenigingsjaar vast te stellen. De door het kabinet afgekondigde
maatregelen, in het kader van de bestrijding van het Coronavirus, maken het voorlopig
helaas nietmogelijk om onze ALV in de normale vorm te organiseren. Op 24 april jl. is een tijdelijke
spoedwet in werking getreden. Hierdoor kan een volledig virtuele ALV worden gehouden, mits voldaan
wordt aan een aantal voorwaarden. Indachtig het grote ledenaantal van onze vereniging, zal het
organiseren van een dergelijke virtuele ALV veel tijd en geld kosten. Om die reden heeft het bestuur
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besloten voorlopig géén ALV bijeen te roepen.
 
Wij realiseren ons, dat de statuten worden geschonden indien vóór 30 juni a.s. geen ALV plaatsvindt. In
het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een krachtens de wet of statuten geldende regel niet van
toepassing is, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Wij menen dat dit zich nu voordoet. We kampen immers allen met
een extreem uitzonderlijke situatie én niemand weet ook hoe lang dit nog gaat duren.
 
Zodra er meer zekerheid is over het bijstellen van de Coronamaatregelen betreffende het bijeenbrengen
van grote groepen mensen, zal het bestuur een datum voor de ALV bepalen. Hierover zullen wij jullie
tijdig informeren.
 
Intussen houden wij ons aan de richtlijnen zoals hier gepubliceerd op de website van de KNHB. We zijn
blij dat we weer met elkaar kunnen gaan hockeyen, we hopen je snel weer op LOHC te zien.

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC
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