
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nieuwsbrief 7 
In deze nieuwsbrief 
o.a.: 
 
•  

 

•  

Seizoen 2020-2021 maart 2021 

Deze week is het alweer de laatste week van het seizoen. Normaliter is dat veelal nog 
een spannende week met finales, maar dit seizoen is het een afsluiting van een 
periode die we hopelijk niet snel nog eens gaan meemaken. 
Ondanks alles een seizoen waarin ook weer duidelijk is geworden hoe groot de 
saamhorigheid is in onze mooie vereniging. Voor de start van het seizoen werden er, 
in korte tijd, duidelijke protocollen geschreven zodat sportbeoefening mogelijk bleef op 
De Uithof. Helaas werden de maatregelen steeds verder aangescherpt en alle 
creatieve ideeën (bijv. karten in plaats van ijshockey en stationtrainingen) ten spijt 
werden de senioren van het ijs verbannen. 
De jeugd mocht door en dankzij een goede inzet van Covid-19 coördinatoren (CoCo’s) 
hebben vele ouders toch af en toe mogen genieten van de kids op het ijs. Die Coco’s 
zorgden er ook voor dat een ieder de protocollen bleef volgen en ijshockey tot en met 
de laatste week mogelijk bleef. 
Het aantal gevallen van besmetting in de teams viel gelukkig erg mee, waardoor een 
quarantaine voor een heel team gelukkig echt een uitzondering is geweest. 
 
In deze nieuwsbrief een kort overzicht van wat er allemaal nog speelt op de 
achtergrond en wat we nog kunnen gaan verwachten. Vanaf deze plek alvast een hele 
goede en gezonde zomer gewenst en we keep in touch!   
 

Esther Calame, Dennis Grootenboer, Rob Hols 

Einde seizoen 

Contributie 

 
 

Graag hadden we een ieder hier op dit 
moment al duidelijkheid willen 
verschaffen over de eventuele 
compensatie in contributie. We zijn op dit 
moment echter nog in overleg met De 
Uithof over de afwikkeling van het 
huidige seizoen. Met de gemeente Den 
Haag zijn wij in overleg over subsidiëring 
en er zijn Covid-19 subsidies in 
aanvraag. Als alles meezit dan kunnen 
we in ieder geval de senioren die 
nauwelijks ijsuren hebben gehad 
aanvullend compenseren  
Wij zijn voornemens de compensatie te 
verrekenen met de contributie van het 
volgend seizoen zodat er niet heen en 
weer gestort hoeft te worden. 



 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

  

Zoals in eerdere 
nieuwsbrieven al is gedeeld, 
is er door een onafhankelijk 
bureau (BMC) een rapport 
opgesteld over de financiële 
situatie van onze vereniging. 
Dit 31 pagina’s tellende 
rapport is vorige week 
aangeboden aan en 
besproken met de gemeente 
Den Haag.  
De conclusie van het rapport 
is dat het exploitatietekort van 
de vereniging alleen gedicht 
kan worden met een 
exploitatiesubsidie van de 
gemeente.  

Rapport BMC 

ALV 2021 De gemeente heeft naar 
aanleiding van dit gesprek 
aangegeven dat zij in 
overleg gaan treden met 
ons om te bezien wat er 
vanuit de gemeente voor 
mogelijkheden zijn. 
Een 1e gesprek met 
medewerkers van de 
gemeente heeft reeds 
plaatsgevonden. Het 
rapport wordt nu verder 
intern binnen de gemeente 
besproken. We verwachten 
na Pasen een 2e 
contactmoment te hebben 
met de gemeente. 

 

De ALV zal plaatsvinden in 
augustus 2021. We 
verwachten dit te kunnen 
plannen in week 33 of 34. 
Hopelijk kunnen we dan 
weer live elkaar ontmoeten 
en anders zullen we 
opnieuw moeten kiezen 
voor een online ALV. 

INFO IJNL 

In de afgelopen weken zijn er 
verschillende overleggen 
geweest met IJshockey 
Nederland (IJNL).  
Er is gesproken over het 
verschuiven van de 
leeftijdscategorieën van de 
jeugd naar oneven leeftijden 
(U9 – U17 i.p.v. U8 – U16), de 
opzet van de 1e divisie en het 
vergroten van de regionale 
samenwerking.  
Het besluit voor het switchen 
naar oneven leeftijden is nog 
niet officieel genomen, maar 
in de voorbereiding naar het 
nieuwe seizoen bekijken we 
met de TC zeker wat dit voor 
de teamsamenstelling 
betekent. 

ZOMERIJS 

Op het moment van schrijven 
van deze nieuwsbrief, zijn we 
bezig met het verkennen van 
de mogelijkheden tot gebruik 
van zomerijs. De Uithof zal 
vooralsnog geen zomerijs 
aanbieden, maar andere 
opties worden verkend.  
Marijn, Marco en Janusz 
zullen zo mogelijk 
zomerijstrainingen aanbieden 
voor de jeugd. De 
seniorenteams zijn natuurlijk 
ook geïnteresseerd in 
zomerijs als de maatregelen 
dat toelaten.  
We houden korte lijntjes met 
de teambegeleiders en 
berichten volgen als er meer 
duidelijkheid is. 

OPZEGGEN? 
Wil je je lidmaatschap 
opzeggen? Doe dit dan 
voor 1 mei 2021. Wanneer 
je besluit om je opnieuw 
aan te melden voor het 
seizoen 2021-2022, zal er 
€50 administratiekosten in 
rekening worden gebracht. 


