
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Nieuwsbrief 3 
In deze nieuwsbrief 
o.a.: 
 
Maatregelen 

 

Herstart competitie 

 

Erkend leerbedrijf 

Seizoen 2020-2021 november 2020 

Dinsdag 4 november was 
er weer een 
persconferentie en 
opnieuw werden er 
nieuwe maatregelen met 
ons gedeeld. Deze nieuwe 
maatregelen zorgden voor 
goed en slecht nieuws. 
Het goede nieuws was dat 
De Uithof open kon 
blijven. Het slechte nieuws 
dat trainen voor leden 
vanaf 18 jaar alleen nog in 
2-tallen mogelijk is. Omdat 
dit laatste zover van de 
werkelijkheid afstaat 
(ijshockey is immers een 

Nieuwe maatregelen 

Contributie 

teamsport), heeft het 
bestuur besloten om m.i.v. 
donderdag 5 november 
alle trainingen voor 
seniorenteams, inclusief 
de 1e divisie, te cancelen. 
Jeugdtrainingen kunnen 
vooralsnog doorgaan. 
Dinsdag 17 november 
werd bekend dat de 
gedeeltelijke lockdown 
verder gaat. Wel mag er 
weer worden getraind in 
groepjes van maximaal 4 
personen bij de senioren. 
Als bestuur hebben we dit 
besluit echter niet  

We krijgen veel vragen 
over het betalen van de 
contributie. Zwart-wit 
gesteld is ieder lid 
contributieplichtig. Als 
bestuur hebben we een 
begroting gemaakt voor 
het gehele seizoen 2020-
2021. Uiteindelijk kunnen 
we onderaan de streep 
pas uitspraken doen over 
wat uiteindelijk de baten 
en lasten zijn en hoe dat 
zich verhoud tot het 
terugbetalen van 
contributie.  
Natuurlijk snappen wij dat 
als je niet traint en speelt, 
je dan ook niet wilt 
betalen.  
  

afgewacht en hebben 
reeds alle leden een brief 
ontvangen met daarin de 
compensatie op de 
contributie t/m december 
2020. 

Zoals hierboven al gemeld 
is er een 
compensatieregeling 
getroffen t/m december 
2020.  
Vanaf half januari 2021 
hopen we dat de 
competitie weer kan 
starten en dat daarvoor 
dus alle trainingen weer 
mogelijk zijn. Alles is 
natuurlijk onder 
voorbehoud van het 
verloop van de 
besmettingen en 
maatregelen getroffen 
door de overheid i.v.m. 
Covid-19. 
  



 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IJshockey Nederland heeft 
een routekaart gemaakt voor 
de herstart van de 
jeugdcompetities. Vooralsnog 
wordt er vanuit gegaan dat de 
competities weer zullen 
starten in het weekend van 15 
januari 2021.  
De competities krijgen 
allemaal de vorm van een 
halve competitie; indeling in 
Noord en Zuid (met 
uitzondering van U19), 1x 
tegen elkaar spelen uit of 
thuis. Op 27 maart is er dan 
een finaledag gepland, 
waarbij de winnaars van 

Competitie herstart 
Noord en Zuid tegen elkaar 
spelen om de titel van het 
Nederlands 
kampioenschap. Bij de U19 
spelen de nummers 1 en 2 
uit de poule om het 
Nederlands 
kampioenschap.  
Ook voor de herstart van 
de competitie 1e divisie is 
een plan gemaakt. Ervan 
uitgaande dat deze 
competitie ook start in het 
weekend van 15 januari 
2021, wordt er een enkele 
competitie gespeeld in 
Noord en Zuid. 

 

In het weekend van 27-28 
maart 2021 zijn er dan 
kwartfinales gepland en in 
het weekend van 3-4 april 
2021 de halve en finale 
wedstrijden. Voor het 
competitiegedeelte 
betekent dit dat er mogelijk 
meerdere weekenden zijn 
waarin er 2 wedstrijden 
gespeeld moeten worden. 
 
Fijn dat er weer een 
planning is, maar alles 
natuurlijk onder 
voorbehoud van de 
ontwikkelingen van het 
Covid-19 virus. 

Erkend leerbedrijf 
Trots kunnen we melden 
dat de vereniging met 
ingang van november 2020 
een erkend leerbedrijf MBO 
is geworden. 
De Wet educatie en 
beroepsonderwijs verplicht 
mbo-studenten het 
praktijkgedeelte van hun 
opleiding te volgen bij een 
erkend leerbedrijf. Dit 
noemen we de 
beroepspraktijkvorming 
(bpv). 

Hijs Hokij biedt de student 
een goede en veilige 
werkplek. Marijn den Dulk 
is praktijkopleider en 
coacht de studenten op de 
werkvloer.  
Op dit moment lopen zowel 
Finn Duran als Tommy van 
Zanten stage vanuit hun 
MBO-opleiding Sport & 
Bewegen. 


