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Beste leden,

De competitie is begin september gestart, seizoen 2020/2021 is goed op weg! Heren 1 en Dames 1
draaien mooi bovenin in het linkerijtje mee, iets waar ik als voorzitter heel trots op ben.

Door het coronavirus ging vorig seizoen als een nachtkaars uit, dus zijn we blij dat we de stick weer in
competitievorm hebben kunnen oppakken. We worden natuurlijk nog iedere dag geconfronteerd met alle
maatregelen om het virus het hoofd te blijven bieden. Via deze weg wil ik dan ook uitdrukkelijk mijn dank
uitspreken aan alle vrijwilligers en alle leden van de corona taskforce in het bijzonder, die zich eindeloos
inzetten om alle maatregelen te vertalen naar een LOHC-brede corona aanpak.

De aanpak is geheel in lijn met de overheidsrichtlijnen, waarin thuisblijven bij klachten en afstand houden
centraal staan. Conform de laatste overheidsrichtlijnen zijn toeschouwers voorlopig niet toegestaan op het
complex en is de horeca tot nader order gesloten. In het weekend moet iedereen vanaf 13
jaar zich verplicht registreren en alle spelers en begeleiding dienen het complex na afloop van een
wedstrijd direct te verlaten. We zien ons genoodzaakt om op zaterdag corona diensten te gaan
draaien. Dat betekent dat teams 1 of 2 ouders aanwijzen om te helpen met de ontvangst, controle op
registratie en handhaving van de 1,5 meter. De realiteit is dat Leiden en Oegstgeest hard zijn getroffen.
Het virus grijpt hier snel om zich heen.
 
Gelukkig ging het vorig weekend goed; de BOA's van de Gemeente Oegstgeest kwamen poolshoogte
nemen en waren zeer te spreken over de situatie bij LOHC. Laten we dat zo met elkaar houden, we willen
tenslotte allemaal lekker blijven hockeyen en de competitie uitspelen. Helaas zien we nog te vaak dat de
richtlijnen niet voldoende worden nageleefd en dat is jammer. De vrijwilligers van de corona taskforce
kunnen van alles bedenken en optuigen, maar dan moeten we samen verantwoordelijkheid blijven nemen
en ons houden aan het protocol. Als je hierin geen zin hebt, blijf dan thuis! Een vriendelijk doch zeer
dringend verzoek. De laatste informatie en het protocol is altijd te vinden op de site en vragen over de
maatregelen op LOHC kunnen worden gemaild naar corona@lohc.nl.

Voor de zomer is het besluit genomen om veld 5 en 6 te vervangen. Deze zomer is hieraan hard gewerkt,
de velden zijn opgeleverd en worden al volop bespeeld. Qua ledenaantal is LOHC met 10% gegroeid, we
gaan hard richting de 2400 leden! Het zijn voornamelijk senioren studententeams die we langs deze weg
van harte welkom willen heten. Voor het verrijken en versterken van de (jongste) jeugdtak binnen LOHC
is onlangs een samenwerking gestart met externe partij Kicks ‘n’ Sticks met de intentie om kinderen en
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ouders op speelse wijze kennis te laten maken met hockey én LOHC. Een primeur in de regio! Wil je meer
weten, mail dan naar kicksnsticks@lohc.nl.

Op maandag 21 september vond de ALV plaats. Er kwamen 14 leden op af en we zaten coronaproof op
1,5 meter afstand van elkaar in het goed geventileerde Glazen Huis. Stijn Hemel is herbenoemd als
bestuurslid Senioren en Doeke Overbeek als bestuurslid CTH. Daarnaast is Doeke benoemd als
Penningmeester. Ten aanzien van de begroting voor het seizoen 2020/2021 zijn constructief kritische
vragen gesteld en deze is aansluitend goedgekeurd.

Na veel wikken en wegen heeft het bestuur, in nauw overleg met de diverse hockeycommissies en in lijn
met het advies van de veiligheidsregio, besloten om de blaashal dit jaar niet op te bouwen en ook als
vereniging niet deel te nemen aan de zaalhockeycompetitie. Het was een zeer moeilijk besluit. We zijn
bijzonder groot fan van de sport, maar de gezondheid van onze speelsters/spelers en begeleiders staat
voorop en ook het financiële risico is voor ons helaas te groot. Om in de winterperiode in ieder geval te
kunnen blijven hockeyen, zullen we zeker deelnemen aan de midwintercompetitie.

Immers, we willen blijven hockeyen – én goed ook!

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC
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