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Beste leden,

Normaal gezien treffen we elkaar op de nieuwjaarsborrel, maar helaas zijn we door de corona-
maatregelen nog altijd beperkt in ons sociaal contact. Dat is jammer, want LOHC speelt een belangrijke
rol in Oegstgeest: het is een plek waar veel mensen graag samen komen om lekker te hockeyen, bij te
praten en te ontspannen. We houden onze blik op de toekomst gericht en houden ons vast aan het
voornemen van de KNHB om de competitie later dit jaar uit te spelen. Daarnaast wens ik natuurlijk, dat
een ieder – leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren – 2021 gezond door komt. We zijn benieuwd wat 2021
ons zal brengen!

Gelukkig traint de jeugd lekker door en worden er volop oefenwedstrijden gespeeld. Het kan niet vaak
genoeg gezegd worden, dat we dit met elkaar te danken hebben aan de creatieve en toegewijde
vrijwilligers van de corona taskforce. Zij zetten zich al maanden met eindeloze energie in om binnen de
kaders toch te kunnen blijven hockeyen. Dank daarvoor!

Dat de corona-crisis helaas ook LOHC hard treft, werd duidelijk tijdens de laatste ALV waar de
penningmeester de cijfers met de leden deelde.  De realiteit is, dat LOHC het momenteel heel zwaar heeft
op financieel vlak. Om de vereniging gezond te kunnen houden en alle verplichtingen na te kunnen blijven
komen, verandert er op dit moment dan ook noodgedwongen niets ten aanzien van het contributiebeleid.
Hierin volgt LOHC overigens de richtlijn van de KNHB. Wij rekenen op je begrip. Op de site kun
je hieromtrent een uitgebreider bericht lezen.

Het bestuur heeft besloten om de samenwerking met Q’s Horeca niet te verlengen na de afgesproken
einddatum 1 juli 2021. Anderhalf jaar geleden is besloten om de horeca uit te besteden, om een
professionaliseringsslag te maken die past bij een club met meer dan 2300 leden. De samenwerking
evaluerend, is het bestuur tot de conclusie gekomen, dat dit ons helaas niet heeft gebracht wat wij voor
ogen hadden. We wensen Q’s Horeca het beste voor de toekomst. Voor wat betreft de toekomst van de
horeca op LOHC, informeren wij de leden graag tijdens de volgende ALV. Indien je mee wilt denken over
de invulling van die toekomst, dan horen wij dat graag.

Tot slot, in deze moeilijke tijden, zijn wij al onze sponsoren zeer erkentelijk! In deze nieuwsbrief lichten
we er eentje uit: MOOVS. Sinds 2014 is MOOVS trotse sponsor van LOHC met o.a. een vlag naast veld 1,
en borden op veld 1 en 4. MOOVS Group is de onderneming van Edwin en Roosje Boom. Het omvat
meerdere bedrijven en merken ter ondersteuning van organisaties op het gebied van strategische
gedragsverandering middels verschillende leerinterventies op het gebied van sales, service & leadership.
De drie dochters van Edwin en Roosje spelen in de C3, D2 en de 6E3. Roosje is ook de coach van 6E3.

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

Jurgen van der Velden
Voorzitter
 

LOHC CORONA PROTOCOL
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