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We mogen weer
Vrijdag 14 januari werden er nieuwe maatregelen afgekondigd door de
overheid. Eindelijk worden we weer een beetje blij, want iedereen mag
het ijs weer op!
Vanaf maandag 17 januari zullen alle trainingen weer doorgaan op de
reguliere tijden. Het is wel belangrijk dat we ons allemaal aan de
geldende maatregelen houden, te weten:
- Controleren van de QR code blijft verplicht bij het sporten op
De Uithof voor iedereen vanaf 18 jaar.
- Iedereen vanaf 13 jaar is verplicht om een mondkapje te
dragen bij het betreden van De Uithof.
- De kleedkamers zijn open en daar geldt de basisregel om 1,5
meter afstand te houden.
- Publiek is niet toegestaan.
- Puck Inn is gesloten.

Corona en contributie
Helaas hebben we dit seizoen weer te maken met beperkingen ten
gevolge van Covid-19 maatregelen. Vanaf 29 november 2021 kunnen
er geen wedstrijden meer worden gespeeld en de trainingen zijn
beperkt geweest op basis van opgelegde beperkingen door onze
overheid en van de beschikbaarheid van ijs op De Uithof.
Uiteraard heeft dit gevolgen voor onze begroting. We nemen minder ijs
af, missen de kantineopbrengsten etc. Net als vorig seizoen zullen wij
na afloop berekenen hoe de gemaakte kosten per team of
trainingsgroep zich verhouden tot de in rekening gebrachte contributie.
Als restitutie van een deel van de contributie mogelijk is dan zullen wij
dat zeker doen.
We zullen echter de ontwikkelingen zoals het verruimen van de Covid19 maatregelen, mogelijk opstarten van de competities en hervatting
van het volledige trainingsschema eerst moeten afwachten voordat wij
de balans op kunnen maken.

Super Sunday
Het lijkt alweer heel lang
geleden, maar zondag 28
november 2021 stonden er
opnieuw 2 Haagse
jeugdteams in de bekerfinale
in Tilburg. Gelukkig konden
deze finales doorgang vinden
en was er zelfs een beetje
publiek welkom.
De U15 beet het spits af
tegen Red Eagles Den
Bosch. Hijs Hokij was veel
sterker en won uiteindelijk
met 11-3.
De U17 nam het op tegen
Smoke Eaters Geleen en dit
werd een ware thriller. Een 41 achterstand werd
omgebogen in een 5-4
voorsprong. Acht minuten
voor tijd werd het 5-5.

En deze score was er nog
steeds tot de laatste minuut.
Met nog 41 seconden op de
klok wist Hijs in powerplay
situatie te scoren en ging ook
de 2e beker mee terug naar
Den Haag!

Kandidaat voorzitter
Naar aanleiding van de
vorige nieuwsbrief heeft zich
bij ons een kandidaat
voorzitter gemeld, Harald
Assenberg.
Harald is al enige jaren
betrokken bij de vereniging.
Hij is lid van de
scheidsrechterscommissie,
actief scheidsrechter en zet
zich daarnaast ook in voor
de sponsorcommissie.
Harald heeft aangegeven dat
hij interesse heeft in het
voorzitterschap en een
eerste verkennend gesprek
met het huidige bestuur heeft
reeds plaatsgevonden.
We zijn natuurlijk nog steeds
op zoek naar meerdere
kandidaten om het huidige
bestuur te kunnen
vervangen. De verkiezing
van het bestuur vindt plaats
in de ALV.

Club van #99
Ondanks alle beperkingen,
hebben we toch nog goed
nieuws te melden over
nieuwe sponsors. In de
afgelopen weken kregen we
nog een enkele sponsor
binnen van €99, maar er zijn
ook 2 sponsors van maar
liefst €1000 toegevoegd aan
onze sponsors (ING en
NFIR)! Wij bedanken alle
sponsors voor hun bijdrage.

De foto hiernaast werd
geplaatst op Facebook om
onze sponsors te
bedanken.
Heb je Facebook? Volg
dan ook onze eigen site
IJshockeyvereniging Hijs
Hokij Den Haag jeugd en
senioren!

