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Beste leden,

Het voorjaar komt langzaam op gang en gelukkig we zien dat ons complex weer iets drukker bezet is.
Naast de jeugd, mogen ook de jongvolwassenen (tot 27 jaar) weer lekker trainen en oefenwedstrijdjes
spelen en de ook overige senioren mogen weer trainen in kleine groepjes. Dat is goed om te zien, maar
neemt niet weg dat we allemaal graag hadden gezien dat het hockeyseizoen op een andere wijze zou
verlopen. We zijn dankbaar dat onze corona taskforce steeds weer snel reageert op de steeds
veranderende regelgeving en geweldig samenwerkt met alle instanties om ons complex zo veilig mogelijk,
toegankelijk en open te houden. 

Dit jaar wordt een Koningsdag zonder kermis en springkussens, maar met heel veel sport! Dinsdag 27
april organiseert de Oranjevereniging Oegstgeest in samenwerking met de lokale sportverenigingen een
programma met clinics voor kinderen. LOHC opent haar velden voor kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar.
Meer informatie en inschrijving gaat via deze link: www.oranjeverenigingoegstgeest.nl.

Ander leuk nieuws is dat we hebben besloten om de instroomleeftijd voor de Funkeys te verlagen. Met
ingang van het nieuwe seizoen is het mogelijk om te starten als Funkey als een kind is geboren in de
periode 1 oktober - 31 december 2016. Dit is een uitzondering op de regel dat kinderen die na 1 oktober
5 jaar worden pas in het daaropvolgende seizoen kunnen starten. Besef wel dat deze groep kinderen een
jaar langer in de Benjamins zal blijven (2 jaar ipv 1 jaar) en daarna pas zal doorstromen naar de F-jeugd.
Dus is jouw kind geboren tussen 1 januari en 31 december 2016 mag je hem/haar nu opgeven voor de
Funkeys!!

Iedere laatste woensdag van de maand organiseert de Hockeyschool een gratis proeftraining. Speciaal
voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar oud; aspirant leden, vriendjes, vriendinnetjes van leden en iedereen
die geïnteresseerd is in hockey en LOHC. Vertel het door!!! Aanmelden gaat via deze link.

Ondanks het gegeven dat er minder kan worden gehockeyd, zitten we als vereniging niet stil. We doen
ons uiterste best om vooruit te blijven kijken en onze voorzieningen toekomstbestendig te maken. Als we
één ding hebben geleerd de afgelopen maanden, dan is het wel hoe belangrijk communicatie is voor een
grote vereniging als LOHC. We hebben echter ervaren dat onze communicatiekanalen niet langer optimaal
functioneren. In dit kader, is besloten om de website van LOHC te vernieuwen om zo onze
communicatie met de leden, ouders, vrijwilligers, reünisten en bezoekers te verbeteren. Hierbij is het
bijzonder belangrijk om te begrijpen hoe onze (andere) communicatieplatformen (zoals de LOHC app en
socials) op dit moment worden gebruikt én ervaren. Jij kan ons nu helpen door deze vragenlijst  in te
vullen, zodat wij begrijpen hoe jij één en ander ervaart en aan welke informatie op welke wijze jij het
meest behoefte hebt. Invullen kost niet meer dan 5 minuten. Al deze kennis en inzichten nemen we mee
om de effectiviteit van alle LOHC communicatiekanalen te verbeteren, te beginnen met onze website.
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Tot slot, in deze moeilijke tijden, zijn wij al onze sponsoren zeer erkentelijk! In deze nieuwsbrief lichten
we er opnieuw eentje uit: Steltman Juwelier en Watches. Steltman is hofleverancier en staat voor
vakmanschap, kwaliteit, expertise, service en duurzaamheid. Andrew Brom heeft de zaak eerder dit jaar
overgenomen van zijn vader, samen met zijn broer. Andrew hockeyde in zijn jeugd al op Leiden, heeft 11
jaar in Heren 1 gezeten en schoof door naar Veteranen A. Hij heeft meermalen de LOHC rally
georganiseerd en is een trouwe sponsor. Naast een uitgebreide collectie in eigen huis ontworpen en
vervaardigde juwelen, voert Steltman ook juwelencollecties van grote internationale juweliershuizen.
Gefeliciteerd Andrew met de overname en dank voor alle sponsoring!

Voor nu – blijf gezond, ik zie je graag snel weer op de club zodra dit weer mag en kan.

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter
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