17 november 2008
Doorstart!!
Vorig jaar bestond LOHC 90 jaar en dat werd groots gevierd. Op 17 november 2008, precies 1 jaar geleden, stroomde het clubhuis
van LOHC vol met reünisten (± 250). Zij kwamen van heinde en verre, maar ook van dichtbij; ze waren van lang geleden en van
nog maar kort weg. Ze hadden één ding gemeenschappelijk: LMHC en/of LOHC opnieuw beleven. En dat hebben ze gedaan, met
nostalgische hockeywedstrijden, bekijken van een diashow met foto’s van ’’ weet-je-nog-wel-toen’’ en natuurlijk heel veel praten,
kussen en handen schudden onder het genot van een hapje en een drankje. De diashow en ook de foto’s van de reünie zelf werden
later aan de deelnemers toegezonden. En voor wie ze nog of ook eens wil bekijken is er een link op de reünistenpagina van
www.lohc.nl (er zijn nog enkele CD’s beschikbaar, mail naar reunistenlohc@gmail.com).
De lustrumreünistencommissie wilde het niet hierbij laten en heeft zitten broeden op een
‘’doorstart’’ en na overleg met het Bestuur van LOHC gaat de commissie door als de
‘’Reünistencommissie’’, in dezelfde enthousiaste samenstelling. Het contact met u, de
vele reünisten van het vorig jaar, willen we behouden en koesteren en laten uitgroeien
tot een hechte band tussen u en LOHC. We willen nog meer oud-betrokkenen vinden en
binden en we willen degenen die LOHC om wat voor reden dan ook verlaten niet uit het
oog verliezen en ook hun warme LOHC-hart behouden.
We gaan u op de hoogte houden van het wel en wee van uw en onze vereniging door
nieuwsbrieven, maar ook door informatie op de website van LOHC. U bent welkom op alle
aangekondigde LOHC activiteiten. En over 4 jaar is er weer een grootse reünie!! Kortom u
hoort bij LOHC!!
Wellicht kunt u ons verblijden met uw verhalen van ‘’toen’’, en foto’s, want ook aan de
geschiedschrijving willen we gaan bijdragen. En u kent vast nog wel anderen die de band
met LOHC weer willen aanhalen. Geef het aan ons door of wijs hen op de mogelijkheid
zich aan te melden via het formulier op www.lohc.nl.
Wij zijn enthousiast en hopen dat u dat ook bent. Om reünist te zijn betaalt u geen contributie. Echter een vrijwillige bijdrage in de
kosten die dit initiatief uiteraard met zich meebrengt is altijd welkom (RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake
reünisten, te Oegstgeest.
Namens de commissie,
Ed Patijn, voorzitter

Samenstelling Reünistencommissie

v.l.n.r. Anneke Nubé, Ed Patijn (voorzitter), Marijke Coulier,
Ineke Michiels van Kessenich, Frits Weiland, Machteld de
Waard, Janine Fikkert, Lies Patijn.

Wij zijn op zoek naar:
•
•
•
•
•

uw reactie op deze nieuwsbrief;
uw suggesties voor dit reünisteninitiatief;
uw bijdragen in de vorm van anekdotes, foto’s,
herinneringen;
uw ideeën voor activiteiten;
adressen van oud-leden en –vrijwilligers.

Uw inbreng is belangrijk.
Laat het ons weten: reunistenlohc@gmail.com
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17 november 2008
Van de voorzitter LOHC
Beste reünisten,
Het is inmiddels precies een jaar geleden dat wij als hockeyvereniging samen met u het 90-jarige bestaan vierden. Het werd die
17e november een schitterende avond met veel oude bekenden. Zoals het een goede reünistenbijeenkomst betaamt, kostte het
afscheid nemen veel moeite, maar zijn alle adresboekjes weer helemaal bij.
Daarmee heeft die reünistenborrel een belangrijke bijdrage geleverd aan het bereiken van de centrale doelstelling van het 90jarig lustrum, te weten het creëren van verbinding. Verbinding van senioren met junioren, trimmers met mini’s, het erbij
betrekken van de ouders van de spelende jeugd, maar natuurlijk ook de band tussen oud-leden en de vereniging.
Deze verbinding willen wij echter niet alleen in het lustrumjaar stimuleren, maar permanent. Daarom is het bestuur heel blij dat
de reünistencommissie heeft aangegeven te willen blijven doorgaan als schakel tussen de vereniging en haar oud-leden. Met
deze nieuwsbrief ziet u daarvan het eerste resultaat.
Andere manieren waarop wij de verbinding proberen te vergroten, zijn de clinics die sinds dit jaar door Heren 1 en Dames 1 aan
de jeugd worden gegeven. Dan blijkt dat die topspelers ook maar heel gewone mensen zijn, waar je mee kan lachen en veel van
kan leren. Verbinding bereiken we ook door teams actief te betrekken bij het schoonhouden van ons volle complex. Met al die
vormen van goede verbinding, kunnen er ook ambities worden geformuleerd om onze club, met inmiddels bijna 1.650 leden,
draaiende te houden.
Ja, u leest het goed, bijna 1.650 leden. En de groei (dit jaar 10% !!) zit hem niet alleen in jeugd maar ook bij seniorenstudenten
en trimgroepen. En iedere groep heeft zo haar eigen wensen. Voor de jeugd hebben wij een geheel nieuw jeugdplan laten
schrijven door Roelant Oltmans, in nauw overleg met trainingscoördinator André Morees. Want een goed jeugdplan is de basis
om voor iedereen hockeyplezier te bieden, terwijl het ook essentieel is voor een structureel hoger hockeyniveau. Niet dat het
niveau onvoldoende was. Sterker nog, LOHC behoort tot een heel select groepje clubs in Nederland, waar alle topjeugdelftallen in
de 3 leeftijdscategorieën A, B en C meespelen op inter-district niveau, Jongens B zelfs landelijk.
Maar een hoog niveau hebben we ook nodig om zoveel mogelijk eigen jeugd aan de deur van Heren 1 en Dames 1 te laten
kloppen. Want ook daar hebben we ambities. Voor Heren 1 is er maar één: promotie naar de Overgangsklasse. En dat moet
eigenlijk “gewoon” maar dit jaar gebeuren. Team, begeleiding en een Commissie Tophockey zijn daar allemaal klaar voor. Dames
1 loopt hier iets op achter qua spelniveau, maar ze ontwikkelen zich ook sterk.
Dergelijke ambities zijn mede mogelijk doordat we over een sterke businessclub beschikken, die steeds weer nieuwe
geldbronnen weet aan te boren. Dit wordt onder meer zichtbaar doordat er sponsors zijn geworven voor de andere velden dan
het hoofdveld, maar ook middels een kledingplan waardoor wij ieder bestaand lid gratis een nieuw, kwalitatief hoogwaardig shirt
hebben kunnen aanbieden.
Tot slot wil ik hier niet onvermeld laten de ambitie van de club om de accommodatie te verbeteren. Achter de schermen wordt
daar hard aan gewerkt door een groeiende groep mensen. Natuurlijk zullen wij u van de ontwikkelingen hierover in de toekomst
op de hoogte blijven houden. Want als reünist hebt u aangegeven geïnteresseerd te zijn om de band met uw oude club vast te
houden. Daar zijn wij erg blij mee.
Langs deze weg wens ik u verder veel leesplezier bij deze eerste uitgave van een nieuwsbrief en hoop u natuurlijk ook, als daar
gelegenheid toe bestaat, regelmatig op ons complex te mogen verwelkomen.
Aat van Rhijn
Voorzitter LOHC

De website van LOHC (www.lohc.nl) uw informatiebron
Op de website van LOHC kunt u alle informatie vinden over LOHC. Het wedstrijdprogramma, de resultaten van Dames 1 en
Heren 1, foto’s, wetenswaardigheden, de agenda met alle activiteiten van LOHC, alles voor u toegankelijk, waar u ook bent.
Ook kunt u er adresgegevens vinden van bijvoorbeeld andere reünisten of van commissieleden. Die zijn echter alleen
toegankelijk als u bent ingelogd. En omdat wij uw e-mailadres in het ledenbestand hebben ingevoerd, kunt u daarmee eenvoudig
uw e-mailadres in en klik op
een wachtwoord opvragen en daarna inloggen. Ga naar www.lohc.nl, vul bij
“Wachtwoord vergeten”. De rest gaat dan vanzelf.
De gedetailleerde procedure staat uiteraard ook op de site, zodat u die daar nog eens kunt nalezen.
En hebt u toch nog vragen, schroom dan niet ons een berichtje te sturen: reunistenlohc@gmail.com, wij helpen u graag verder.
Contactgegevens: zo bereikt u de commissie:
website
: www.lohc.nl/ over lohc/reünisten
e-mail
: reunistenlohc@gmail.com
correspondentie
: LOHC, t.a.v. Reünistencommissie, Postbus 1071, 2340 BB Oegstgeest
Bankrekening
: RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake reünisten, te Oegstgeest
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