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In deze nieuwsbrief
o.a.:
• Mats Veerman
• Aangepast schema

Berichtje van Mats
Vlak voor de kerstdagen
werden we opgeschrikt
door het bericht dat Mats
Veerman (lid U8-U10)
betrokken was geweest bij
een ernstig
verkeersongeval en dat hij
in het ziekenhuis lag in
Rotterdam. Zijn toestand
was in aanvang ernstig,
maar stabiel.
Gelukkig kregen we begin
januari bericht dat het
goed ging met Mats en
dat hij hopelijk snel naar
huis mocht. In overleg met
zijn ouders hebben we

Gemeente Den Haag
Binnenkort hopen we het
verslag te ontvangen dat
het externe bureau BMC
heeft geschreven over de
financiële situatie van
onze vereniging.
Dit verslag wordt
geschreven in opdracht
van de gemeente en zal
een uitgangspunt vormen
voor nieuw overleg met de
gemeente.

alle jeugdleden
opgeroepen Mats een
leuke kaart te sturen. Aan
deze oproep is goed
gehoor gegeven en de
postbode heeft overuren
gemaakt op het adres van
familie Veerman.
Mats is inmiddels al weer
even thuis en zijn
revalidatie verloopt goed.
Iedereen bedankt het
sturen van de kaarten en
ballonnen!

De Uithof en avondklok
Ondanks alle maatregelen
vanwege het Covid-19
virus, is De Uithof nog
steeds open als
buitensportlocatie.
De jeugd traint ook nog
steeds door en dat is
natuurlijk heel fijn.
De nieuwe maatregel, het
instellen van een
avondklok, vraagt echter
opnieuw om een
aanpassing in het
trainingsschema. De
laatste training is mogelijk
tot 20.20 uur. Omdat niet
alles past, is besloten dat
teams deels gezamenlijk
trainen of op een
aangepaste tijd.

De leden van de
schaatsklas t/m U12 zijn
geïnformeerd middels de
ouderapps over de
wijzigingen.
Dit schema geldt in ieder
geval t/m dinsdag 9
februari 2021

Draag op De Uithof een mondkapje en kom als ouder(s) niet naar binnen!
De jeugd kan blijven trainen als we samen ons goed aan alle maatregelen blijven houden. Dank aan iedereen die
zich inzet om alles zo goed mogelijk te laten verlopen rondom de trainingen.
Alleen samen lukt het om op deze manier toch nog een beetje een ijshockeyseizoen te hebben.

