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Beste leden,
 
Na weken van binnen zitten, is afgelopen dinsdag eindelijk de deur op een kiertje gegaan. De regering
heeft aangekondigd, dat de jeugd weer mag gaan sporten. De competities zijn helaas afgelast en de
senioren mogen het veld nog niet op, daar balen we met zijn allen stevig van... Zeker als we in
overweging nemen, dat een aantal teams in de hoogste competities mochten meespelen én dat Heren 1
stevig bovenin om de prijzen meespeelde. Helaas, helaas! Volgend seizoen proberen we het weer.
 
Nu de (jongste) jeugd weer mag gaan spelen, zijn we direct gaan kijken hoe we hier invulling aan kunnen
geven. Niet alleen om de (jongste) jeugd snel de stick te kunnen laten oppakken, maar tegelijkertijd ook
blijven voorzien in zo goed als mogelijk voorkomen dat het coronavirus kans krijgt zich verder te
verspreiden. Afstand houden blijft hierbij zeer belangrijk. Bij onze overwegingen hebben we nauw
samengewerkt met de KNHB, de medische commissie van LOHC, ABCD Breedte, CTH en de
Hockeyschool.
 
We streven na om direct na de meivakantie de trainingen te kunnen hervatten, onder een aantal strikte
voorwaarden:

Het complex en de faciliteiten worden geopend voor alleen (jongste) jeugdleden en hun trainers;
ouders en andere geïnteresseerden mogen het terrein niet betreden;
Het complex en de faciliteiten worden betreden via de poort en worden verlaten via de uitgang bij
de fietsenstalling;
Het complex en de faciliteiten blijven gesloten voor eenieder die geen training heeft;
Het heeft onze uitgesproken voorkeur, dat kinderen zelf op de fiets naar de training komen. Voor
de allerjongsten komen duidelijke regels voor ouders rondom brengen en halen (het is in ieder
geval niet toegestaan om op de parkeerplaats te parkeren);
Iedere lijn wordt via de lijncoördinator geïnformeerd over exacte tijden en velden;
Tijdens de meivakantie blijft het complex gesloten!

De voorbereiding om dit allemaal te op een verantwoorde wijze te realiseren zijn in volle gang. We
rekenen op jullie inzet en medewerking in het naleven van gestelde voorwaarden. Indien blijkt, dat deze
regels niet worden nageleefd, lopen we met elkaar het risico dat we het complex weer moeten sluiten.
Zodra het logistiek goed loopt, zullen we ons buigen over onderlinge wedstrijdjes en instuifmiddagen voor
niet-leden. De informatievoorziening daaromtrent volgt t.z.t. via de lijncoördinator.
 
Bij een aantal van onze leden zal de vraag leven hoe LOHC omgaat met de teamindelingen voor het
nieuwe seizoen. Wij zijn daarover in overleg met de KNHB, om met elkaar te bepalen wat een redelijke
termijn is om veilig te stellen dat de teamindelingen 2020-2021 zorgvuldig en tijdig worden ingevuld. We
houden eenieder op de hoogte als er ontwikkelingen zijn op dit vlak.
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Tot slot, hebben we je in de vorige nieuwsbrief geïnformeerd over #lohcvoorelkaar. Gezien de
ontwikkelingen van deze week, heeft het organiseren van de trainingen en openen van het complex
prioriteit gekregen. We komen zo snel mogelijk met een update ten aanzien van #lohcvoorelkaar.

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC


