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Beste (ouders/verzorgers van onze) leden,
Inmiddels zijn er ruim 6 weken verstreken nadat op 13 maart het seizoen zo abrupt ten einde kwam.
In die 6 weken is er voor ons allen veel veranderd in het dagelijks leven en is er mogelijk veel
onzekerheid. We zouden als vereniging natuurlijk graag iets van onzekerheid wegnemen, maar dat
kan alleen als er voor ons als bestuur de wetenschap is hoe alles gaat lopen. Helaas is dit natuurlijk
niet zo en zijn er ook voor ons, voor wat de ijshockeysport en de vereniging betreft, nog
onduidelijkheden en onzekerheden.
In deze brief zullen we jullie op de hoogte stellen over wat we wel weten en zullen we op veel
gestelde vragen een antwoord proberen te geven.
Wat weten we wel
Op dit moment gaan we er vanuit dat de Uithof in het weekend van 3-4 oktober weer de deuren
opent voor het winterseizoen. Als contactsporten dan weer zijn toegestaan, gaat ook het
ijshockeyseizoen weer van start.
Rob Hols is als penningmeester al druk bezig met de financiële afsluiting van het huidige seizoen en
de begroting voor het seizoen 2020-2021. Deze begroting kan begin mei pas sluitend gemaakt
worden, omdat de uiterste opzegdatum 30 april 2020 is. De begroting houdt op dit moment rekening
met 5 trainingsteams, 6 jeugdteams (waaronder een U19-team) en 8 seniorenteams.
Overleggen met IJshockey Nederland gaan ondertussen online door. Op woensdag 6 mei staat er een
overleg gepland waarin het afgelopen seizoen van de 1e divisie en de jeugdteams wordt geëvalueerd
en waarin de opzet voor het nieuwe seizoen op verschillende punten (bijvoorbeeld reglementen en
competitieopzet) wordt besproken. Wanneer er informatie uit deze overleggen komt welke
belangrijk is voor de leden, dan zullen wij deze informatie vanzelfsprekend met jullie delen.
Verder zijn we met de TC druk bezig om de conceptindeling van de jeugdteams te maken. We hopen
deze later deze week met de betrokken leden te kunnen delen.
Wat weten we niet en veel gestelde vragen en antwoorden
We weten natuurlijk niet met zekerheid of er in oktober weer ijshockey gespeeld mag gaan worden.
Maar op dit moment gaan we daar vooralsnog gewoon vanuit.
Mag ik later opzeggen?
Zoals hierboven al genoemd, is de uiterste opzegdatum 30 april 2020. Deze datum zullen we niet
aanpassen, omdat het anders onmogelijk is om een begroting te maken voor het nieuwe seizoen.
Mocht er in oktober onverhoopt nog steeds niet getraind en gespeeld kunnen worden, dan kunnen
wij als vereniging onze diensten niet aan de leden leveren en zullen de leden niet contributieplichtig
zijn.
Door IJshockey Nederland is m.i.v. 24 april jongstleden een nationale transferstop gelast. Het doel
van deze transferstop is verenigingen te beschermen tegen een leegloop die door omstandigheden

zou kunnen ontstaan. De transferstop houdt in dat spelers vanaf heden geen nationale overschrijving
kunnen aangaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de huidige vereniging. Het
bestuur van de verenigingen is gevraagd om duidelijk en helder met elkaar te communiceren
hierover. Het bestuur van Hijs Hokij zal hieraan zeker gehoor geven.
Gaat de Uithof niet al eerder open als dat mag?
De Uithof heeft aangegeven dat er in ieder geval geen ijs is deze zomer. Zij focussen zich op het begin
van het nieuwe schaatsseizoen, waarbij oktober 2020 wordt genoemd. Of de Uithof bijvoorbeeld al
in september de deuren opent voor ons ijshockeyers, is op dit moment nog geen punt van overleg.
Ook hiervoor geldt dat er eerst meer duidelijkheid moet zijn over de inhoud en tijdslengte van de
maatregelen.
Worden er andere scenario’s overdacht?
Ja, we hebben ook gedurende het seizoen na moeten denken over andere scenario’s. Zoals iedereen
weet is het financieel ieder seizoen een uitdaging voor de vereniging. Er zijn meerdere overleggen
geweest met de Uithof en de Gemeente Den Haag. Scenario’s die de revue zijn gepasseerd, zijn
bijvoorbeeld een eigen ijshal en verplaatsen van de vereniging naar een andere ijsbaan. Het meest
realistische scenario is echter dat Hijs Hokij gewoon op de vertrouwde Uithof blijft.
De overleggen met IJshockey Nederland gaan in deze tijd gewoon door en hierin gaan de agenda’s er
voorlopig vanuit dat er komend seizoen ijshockey wordt gespeeld. In het geval dat er geen
competitie mogelijk is vanaf oktober, moeten we ons als vereniging (bestuur en leden) beraden wat
haalbaar is.
Is er al een contributie bekend voor volgend seizoen?
Zoals gebruikelijk wordt de nieuwe contributie aangeboden tijdens de ALV. De ALV zal dit jaar
plaatsvinden in de week van 24 augustus 2020.
Jullie kunnen er vanuit gaan dat het uitgangspunt van het bestuur ieder seizoen redelijke
contributieverhogingen zijn die wij op een juiste manier kunnen onderbouwen naar onze leden.
We hopen dat deze nieuwsbrief duidelijkheid heeft gegeven, maar begrijpen als geen ander dat er
misschien meer vragen onder onze leden leven. Als deze er zijn, stuur de vragen dan naar
info@hijshokij.nl. We zullen ze dan z.s.m. beantwoorden.
Pas goed op jezelf en elkaar!

Vriendelijke groeten,
Bestuur Hijs Hokij
Esther Calame
Dennis Grootenboer
Rob Hols

