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Beste leden,

De wereld wordt geteisterd door het Coronavirus met hevige impact voor alles en iedereen.
Vrijwel iedereen zit thuis, gebonden aan duidelijke regels en zo ook als je naar werk, naar buiten of
winkels moet. Even lekker hockeyen zit er voorlopig niet in.

De strenge maatregelen van het kabinet zijn niet voor niets en heel hard nodig om het coronavirus het
hoofd te bieden. Het kan niemand ontgaan zijn hoe heftig en serieus de situatie is. Dat het coronavirus
geen “griepje” is ervaar ik, als radioloog, dagelijks in mijn ziekenhuis. Overal in Nederland en ook in onze
nabije omgeving hebben al veel mensen te maken gekregen met het virus.

Als bestuur van LOHC volgen we derhalve de maatregelen van het kabinet nauwgezet en ook hoe deze
door de KNHB verder worden uitgerold en opgelegd. Het is simpelweg noodzakelijk en van levensbelang.
De competitie is niet voor niets stilgelegd en alle clubs zijn in ieder geval tot 6 april gesloten. Dit betekent,
dat ook het terrein én de velden van LOHC niet toegankelijk zijn en bewust tot nader orde gesloten om
verdere verspreiding van het virus te stoppen (#flattenthecurve).
 
Hierbij dan ook een DRINGENDE, HERHAALDE oproep om NIET naar ons complex te komen. Ook
NIET om op eigen gelegenheid een balletje te slaan. We zijn écht gesloten!!! Inmiddels is besloten om
ook de aankomende, jaarlijks terugkerende LOHC-toernooien (vooralsnog t/m 1 juni), zoals het
Eitjestoernooi en het Familietoernooi te annuleren.

Ondanks de ernst van de situatie, waarmee een ieder van ons wordt geconfronteerd, roept het stilleggen
van de competitie en trainingen bij sommigen het volgende op: “Je mag niet hockeyen, maar je betaalt er
wel voor? Hoe gaat LOHC hiermee om?”. Eenvoudig. De vaste lasten voor LOHC zijn vrijwel onveranderd,
terwijl de inkomsten (zoals horeca en sponsoring) beduidend lager zijn dan normaal. Om de vereniging
gezond te houden en alle verplichtingen na te kunnen komen, verandert er nu niets ten aanzien van het
contributiebeleid. Ook hierin volgt LOHC de richtlijn die de KNHB de clubs heeft gegeven en wij rekenen
op uw begrip.

In afwachting van nieuwe berichtgeving hoe de overheid (en de KNHB) de huidige Corona-crisis verder
tracht te beteugelen en bestrijden, informeren wij u zo snel als mogelijk opnieuw.

Zorg goed voor u zelf en voor elkaar!

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,
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Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC


