Datum: 31 maart 2020
Aan: Alle (ouders van) leden
Van: Bestuur HC Delfshaven
Wat: Informatie rondom corona

DELFSHAVENHELPT.NL
Wat een rare tijd maken we mee. Zijn jullie het binnenzitten al beu? We
hopen dat het goed met jullie gaat en dat iedereen gezond is. Gelukkig
ontstaan er ook mooie dingen in deze gekke tijd. Mocht je nu hulp nodig
hebben of wil je je inzetten om anderen te helpen, meld je dan bij
www.delfshavenhelpt.nl
CLUBHUIS GESLOTEN TOT EN MET 28 APRIL
Vandaag heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd. Ook de KNHB
heeft hierop het beleid aangepast voor alle hockeyverenigingen. Tot en met
28 april zal het clubhuis gesloten zijn. Ook zijn er geen trainingen en is er
geen competitie.
KNHB: “De periode waarin de competities alsnog op het veld beslecht
kunnen worden in dit hockeyseizoen is – in beschikbare wedstrijddagen
gemeten – niet groot meer. De KNHB onderzoekt nu wat de mogelijkheden
zijn om de competities wellicht op alternatieve manieren in mei/juni/juli af
te ronden, dan wel andere alternatieve (competitie)formats voor een
kortere periode op te zetten. Ons doel is om, wanneer de omstandigheden
dat in de loop van mei zouden toelaten, het mogelijk te maken een aantal
weken op de verenigingen te hockeyen. Op die manier willen we hockeyers
en verenigingen alsnog een mooie periode vol hockey laten beleven. Daar
zetten we nu onze energie, kennis en creativiteit op in. Zodra we de
mogelijkheden concreet in kaart hebben, volgt een update aan alle
verenigingen.”

“Op dit moment gaat het er echter vooral om er gezamenlijk voor te zorgen
dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen
die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen. We rekenen daarom
op het begrip van alle hockeyers en verenigingen en hopen dat iedereen
richting de zomer alsnog met veel plezier op de verenigingen terecht kan.”
GEBRUIK VELD
Het openstellen van het veld voor trainingen is helaas niet toegestaan
volgens de noodverordening die sinds 27 maart van kracht is in de regio
Rotterdam Rijnmond. We hebben onderzocht of het mogelijk is om het veld
open te stellen in tijdsblokken voor ouders die met hun eigen kind(eren)
een balletje willen slaan, maar ook dat is helaas niet mogelijk. Hoewel het
veld soms toegankelijk is doordat de aannemer op het veld ernaast aan het
werk is, willen we iedereen met klem vragen om het veld niet te betreden.
De club riskeert hiermee een boete. Bovendien willen we als club laten zien
dat we de maatregelen serieus nemen. Hoe jammer ook, trainen op het
veld is voorlopig niet mogelijk.
HC DELFSHAVEN SPORT THUIS
Maar, omdat we als HCD aanpakkers en doeners zijn, hebben wel wat
anders voor jullie bedacht. We noemen het “HCD sport thuis” en we hopen
dat jullie allemaal mee gaan doen.
Je spaart hockeyplaatjes van je teamgenoten. Dit doe je door allerlei sporten hockeyopdrachten uit te voeren. Een filmpje met instructies vind je
vanaf woensdag in de Lisa-app. Met die opdrachten kun je plaatjes met
foto’s van je teamgenoten verdienen en op je eigen (digitale) spaarkaart
plakken. Zo blijven we fit en blijven we werken aan hockey vaardigheden.
We gaan ook kijken of we de teams via digitale weg bij elkaar kunnen
brengen (via beeldbellen).
De aankondiging hiervan gaan we via Lisa doen, dus houd de
nieuwsberichten in de gaten. Zodra we de actie online zetten, zullen we ook
een bericht laten rondsturen in de app-groepen van de teams.

FINANCIEN
Deze corona crisis heeft ook financiële gevolgen, ook voor ons als
sportvereniging: veel kosten lopen door (bijvoorbeeld veldhuur,
doorlopende contracten en abonnementen), terwijl andere inkomsten
teruglopen. Denk hierbij aan de baromzet, maar ook aan gemiste verhuur
van onze accommodatie en minder nieuwe leden dit voorjaar. Ook zullen de
beoogde sponsorinkomsten lager uitkomen, omdat o.a. de laatste
sponsoractie (win een clinic met je team) niet goed kunnen uitvoeren.
Momenteel zijn we aan het bekijken van welke noodregelingen we gebruik
kunnen maken en natuurlijk zorgen we dat we geen onnodige kosten
maken. Wat dit alles betekent voor de contributie van dit jaar zijn we nog
aan het onderzoeken. Hierover berichten we jullie later en uiteraard horen
we het graag als jullie hier ideeën over hebben!
GEZOND!
Voor nu willen we iedereen veel succes en sterkte wensen de komende tijd.
En we hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft. Verder hopen we dat
jullie met ons blijven sporten om fit te blijven, zodat we weer lekker
kunnen hockeyen zodra dat weer kan.
Met sportieve groet,
Jan-Willem, Ivo, Karin, Marc, Mirjam, Rutger, Sadat

