Datum: 26 augustus 2020
Aan: (ouders van) competitieleden van HC Delfshaven
Van: bestuur en toernooicommissie HC Delfshaven
Wat: aanpassing programma Teamdag
TEAMDAG ZATERDAG 29 AUGUSTUS
Zoals een paar dagen geleden al vermeld organiseert de toernooicommissie
zaterdag 29 augustus weer de jaarlijkse teamdag. Zo kunnen we alle teams
goed voorbereiden op het aanstaande veldseizoen. Wij verheugen ons enorm
op de teamdag!
Echter gezien de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het
corona virus willen we een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
We hebben daarom besloten het bestaande programma iets soberder in te
richten.
De belangrijkste punten zijn voor ons dat alle teams zaterdag een wedstrijd
kunnen spelen, zoals dat met de competitie ook gewoon wordt gedaan. We
willen echter niet teveel personen tegelijkertijd op de accommodatie
ontvangen, daarom hebben we het volgende bedacht:

- De eerder aangekondigde BBQ gaat niet door;
- Jongste jeugd (categorie F en E): maximaal 1 ouder/begeleider;
- Junioren (D en hoger): zet uw kind af bij de ingang en verlaat de
-

-

accommodatie weer. Echter, wanneer het de 1e teamdag van uw kind is bent
u van harte welkom;
Senioren: kom alleen, neem geen familieleden of vrienden mee;
Voor alle teams geldt dat er een coach/trainer gedurende het programma
aanwezig is om het team te begeleiden;
Wanneer nog niet alle teamrollen (coach, trainer, etc) zijn verdeeld
verzoeken wij dit per team onderling af te stemmen vóór of tijdens de
teamdag. Dit kan online of ten tijde van de teamdag op een alternatieve
plek, bijvoorbeeld in het Roel Langerakpark. Stem dit goed met elkaar af
De verkoop van de clubtenue’s gaat gewoon door, pin only;
Per team zal 1 set keepersspullen in bruikleen worden gegeven, zorg dat je
deze niet vergeet;
Er zal een teamfoto worden gemaakt;
Kom in je clubtenue en neem je hockeyspullen (scheenbeschermers, stick en
bitje) mee;

- Natuurlijk is het nog steeds een goed idee als je achteraf of vooraf gaat
picknicken in het park met je team! Dit is op eigen gelegenheid, houd hierbij
wel alle voorschriften goed in de gaten.

CORONA RICHTLIJNEN
Wij volgen de hockeybond KNHB, NOC-NSF en de Gemeente Rotterdam voor
eventueel aanvullende maatregelen in de stad. Voor de laatste informatie
verwijzen wij jullie graag naar betreffende websites: KNHB en NOC-NSF.
Een aantal punten die we graag extra onder de aandacht brengen:
- Blijf thuis als je klachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen.
- Mensen die recent naar risicogebieden zijn geweest (oranje en rode
gebieden) verzoeken wij na thuiskomst gedurende 2 weken niet
naar de club te komen.
- Alle volwassenen (vanaf 18 jaar) houden 1,5 meter afstand van
elkaar, dus ook op de accommodatie!

PROGRAMMA

We hebben de teams nog iets verder opgesplitst in het programma om ook op
deze manier te voorkomen teveel mensen op de accommodatie te hebben. De
tijden die hieronder worden genoemd zijn starttijden van het programma, dus
graag op tijd komen.
Groep 1
09:30 - 11:30 uur
Coolkids, M6F1, Mix6F2, M6E1, M6E2, M6E3, J6E1
Groep 2
11:45 - 13:30 uur (vergeet niet je lunch mee te nemen)
M8E1, M8E2, M8E3, J8E1
Groep 3
13:45 - 16:30 uur
MD1, MD2, MD3, JD1, MC1, MC2, JC1, MB1, JB1, Dames 1, Dames 2
Denk bij het ophalen en brengen (van kinderen) aan de voorschriften, blijf niet
met z’n allen bij de ingang hangen om even bij te kletsen. Hoezeer we dat ook
begrijpen, dat willen we zelf namelijk ook graag, maar het kan nu gewoon niet.
Voor specifieke vragen over de teamdag kunnen jullie contact opnemen met de
toernooicommissie: Marrit van Sprundel, Jessica Loupatty en Martje van Nes >
toernooi@hcdelfshaven.nl

