
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

  

In deze nieuwsbrief 
o.a.: 
 

• FAQ 

• COVID protocol 

•  

 

Eindelijk gaat het seizoen 
weer beginnen. In de 
afgelopen maanden is er 
hard gewerkt om te 
zorgen dat het seizoen 
ook echt van start kan 
gaan. 
De Uithof heeft bij de 
ijshockeyingang een ware 
metamorfose ondergaan 
en met een werkgroep zijn 
we aan de slag gegaan 
om trainingen en 
wedstrijden van de 
vereniging zoveel mogelijk 
COVID-19 proof te laten 
verlopen. In deze 
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nieuwsbrief lezen jullie de 
belangrijkste punten uit de 
protocollen en hoe we met 
elkaar kunnen zorgen dat 
dit ijshockeyseizoen kan 
starten. Daarnaast zullen 
we vragen die leven bij 
onze leden proberen te 
beantwoorden. 
 
Het is een grote uitdaging, 
maar als we een beetje op 
elkaar letten, gaat het ons 
vast lukken! 

Wanneer starten de trainingen? 
De trainingen van de vereniging starten m.i.v. maandag 5 oktober. Er van uitgaande 
dat er zowel binnen als buiten ijs ligt, gaat het trainingsschema regulier van start. 
Wanneer de buitenbaan (funrink) nog niet beschikbaar is, moeten we van start gaan 
met een aangepast schema. Deze info zal via de coaches/teamleiders worden 
verspreid. 
 
Wanneer starten de wedstrijden en wanneer is het competitieschema bekend? 
De competitie start in het weekend van 3 en 4 oktober. De verschillende commissies bij 
IJNL zijn druk bezig met de planning. Zodra er schema’s compleet zijn, worden deze 
gedeeld via www.ijshockeynederland.nl/competities.  
 
Kan ik nog opzeggen? 
Opzeggingen voor het nu startende seizoen (2020-2021) hadden uiterlijk 30 april 2020 
bij ons binnen moeten zijn. Opzeggingen die na deze datum binnen zijn gekomen bij 
het bestuur worden besproken en alleen in gevallen waarvan met onderbouwing 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, wordt er 
na een besluit hierover door het bestuur overgegaan tot het ontbinden van het 
lidmaatschap. 
 
Wat als we door het COVID-19 virus niet meer mogen ijshockeyen? 
Als vanuit de regering of de gemeente overgegaan wordt tot maatregelen waardoor 
trainen / spelen niet meer mogelijk is, dan zullen we zowel met de Uithof en de leden in 
overleg treden. Afhankelijk van de genomen besluiten zullen we bespreken welke 
gevolgen dit heeft in relatie tot de (betaalde) contributie. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Om inkomsten te generen 
voor de vereniging zijn we 
op zoek naar sponsors. 
Alle bedragen zijn welkom 
en we proberen altijd 
maatwerk te leveren om 
de sponsor de exposure te 
geven waarvoor wordt 
betaald. 
Ben of weet je een 
sponsor? Meld je dan bij 
info@hijshokij.nl  

Nieuwe sponsors gezocht 

Marlo Expeditie B.V. heeft 
na meerdere jaren de 
sponsoring voor de jeugd 
beëindigd. Wij bedanken 
Marlo Expeditie B.V. voor 
het getoonde vertrouwen 
in onze vereniging. 

Marlo Expeditie B.V. stopt als jeugdsponsor 

 

 

COVID WERKGROEP 

Voordat het nieuwe 
seizoen kan starten, 
moeten er verschillende 
protocollen worden 
geschreven waar we 
tijdens trainingen en 
wedstrijden allemaal 
rekening mee moeten 
houden.  
Daar zijn we de afgelopen 
weken druk mee bezig 
geweest in een werkgroep 
bestaande uit: Jurrian van 
Roon, Danitsja Stolk, 
Edwin Stauthamer, 
Marjolijn van der Toorn en 
Esther Calame. 
De protocollen zullen 
voortdurend worden 
aangepast aan de dan 
geldende maatregelen. 

COVID & DE UITHOF 

Belangrijke informatie voor 
Als je op de uithof bent: 

- Volg voor de 
looprichting de 
routepijlen, borden 
en aanwijzingen 
van het personeel 

- De looprichting 
rondom de ijsbaan 
in de hal is 
RECHTSOM  

- De kleedkamers 
zijn tot nader order 
dicht 

- De Puck Inn is 
zoveel mogelijk 
open als 
uitgiftepunt 

- Het Grand café 
van De Uithof is 
alleen toegankelijk 
met een 
reservering 


