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14 oktober 2020
alle (ouders van) leden
bestuur HC Delfshaven
gevolgen gedeeltelijke lockdown
PERSCONFERENTIE 13 OKTOBER

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 13 oktober
moeten we als vereniging weer een aantal maatregelen aanscherpen. In
het kader van het terugdringen van het coronavirus.
De jeugd tot en met 17 jaar mag in teamverband blijven trainen. De
wedstrijden worden stilgelegd. Deze maatregelen gelden in elk geval voor
de komende vier weken. Dat betekent dat er na de herfstvakantie
vooralsnog geen wedstrijden gespeeld zullen worden. Dat is jammer, want
in periode 1 hebben alle teams kunnen laten zien wat ze waard zijn en
iedereen stond natuurlijk klaar om in periode 2 weer te gaan knallen. Dat
kan nu helaas niet. Het goede nieuws is dat alle trainingen voor jeugd t/m
17 jaar door kunnen gaan. De coronadiensten blijven voor die trainingen
dan ook gewoon staan.
Ook voor senioren (Dames 1&2, trimhockey, Sevens) worden alle
wedstrijden stopgezet. Daarbovenop mag er - voorlopig althans - helaas
ook niet meer in teamverband getraind worden. Dat betekent dat we
helaas alle trainingen voor Dames 1&2, alle trimhockey activiteiten en alle
Sevens wedstrijden moeten stopzetten.
Het is op dit moment nog niet duidelijk of en zo ja wanneer de competities
weer zullen worden opgestart. Zodra we daar meer informatie over hebben,
laten we dat natuurlijk weten.

ZAALCOMPETITIE
Wat dit alles gaat betekenen voor de zaalcompetitie is ook nog onduidelijk.
We hebben - op basis van alle aanmeldingen - wel ingeschreven voor de
zaalcompetitie. We hopen van harte dat de maatregelen tegen die tijd
effect hebben gehad en dat we de zaal in kunnen, maar het is op dit
moment nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen.
Het Sportbedrijf - waar we de zalen van huren - heeft in elk geval
toegezegd dat we de kosten terug zullen krijgen indien de zaalcompetitie
niet doorgaat. Op dit moment zijn we daarover ook met de hockeybond in
gesprek. We gaan er dus van uit dat we - als de zaalhockeycompetitie niet
door kan gaan - in elk geval een deel van de contributie terug aan de leden
kunnen geven.
CONTACTGEGEVENS CORONAVERANTWOORDELIJKEN
Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen:
- Rutger Wever (Bestuurslid Technische Zaken): 06-51705954 of
jeugd@hcdelfshaven.nl
- Ivo Otten (Voorzitter): 06-48198099 of voorzitter@hcdelfshaven.nl

Blijf gezond!
Het bestuur van HC Delfshaven,
Marc, Karin, Sadat, Mirjam, Rutger, Jan Willem en Ivo

