17 december 2008

Nieuwjaarsreceptie
December is de maand om even achterom te kijken naar wat het jaar allemaal heeft gebracht. We gingen knallend het jaar in en
zetten bij LOHC de feestelijkheden van het lustrum voort. Heren 1 promoveerde niet en dames 1 wist zich fantastisch te handhaven
in de eerste klasse. We sloten het lustrum groots af en gingen met vakantie
om in september als een soort hockey-Nieuwjaar weer van start te gaan met
goede moed en vooral ambitie. Er stond veel publiek langs de lijn, in weer en
wind, en dat is goed, want een hockeyclub wordt niet alleen binnen de lijnen
gemaakt maar vooral ook daarbuiten. Heren 1 staat hoog en dames 1 houdt
stand. Zo gaan we de winterstop in, die eigenlijk niets met stoppen te maken
heeft. Velen gaan de zaal in en er is ook een wintercompetitie.
December is ook de maand van de straten die weer gevuld zijn met kleurrijke
lichtjes en de warmte van mensen die nu speciaal aan elkaar denken, ver weg,
dichtbij en niet meer hier. Van bij elkaar komen en samen vieren en van het
inluiden van weer een nieuw jaar. Het eerste hockey-event staat dan in
januari alweer voor de deur: de traditionele Nieuwjaarswedstrijden gevolgd
door de nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari 2009. Het is met veel plezier dat ik u namens de voorzitter van LOHC voor beide
mag uitnodigen. Ik hoop u daar te treffen.
Mede namens de reünistencommissie wens ik u een bijzonder goede kerst toe en een nieuw jaar dat u alles mag brengen wat u zich
wenst.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
Uit de ALV
Op 27 november 2008 werd er in het clubhuis van LOHC een ALV gehouden.
Alle commissies gaven de stand van zaken en daaruit blijkt dat er op hockeytechnisch gebied, zowel voor de topteams als voor het
breedtehockey, erg veel wordt gedaan.
Zoals gebruikelijk in de novembervergadering werd het financieel jaarverslag gepresenteerd en rapporteerde de kascommissie in
gunstige zin over het financiële beleid van de club.
De voorzitter LOHC kondigde trots aan dat de reünistencommissie is doorgestart, een initiatief dat ook door de ALV goed werd
ontvangen.
De voorzitter meldde het laatste nieuws over de clubhuisvervanging.
Binnenkort zullen de notulen op www.lohc.nl worden gepubliceerd.
Na afloop ging de bel boven de bar voor een gezellige afronding.
Als u in de buurt bent, loop dan een volgende keer ook eens binnen op de ALV. U bent van harte welkom, hoort het laatste nieuws
uit eerste hand en deelt in de gezelligheid van onze club. De data worden via de agenda op www.lohc.nl bekend gemaakt.
Van de Voorzitter LOHC
Het is december en de 1e seizoenshelft zit er bijna op. Het lijkt er op dat het net te lang duurde, want de laatste 2
weekeinden in november toonden vanaf het middaguur ondergesneeuwde velden. Heren 1 heeft het de 23e november
thuis tegen Groen Geel nog even geprobeerd, maar dat werd niets en na een kwartier bij een 1 – 1 stand werd de
wedstrijd gestaakt. Het leverde natuurlijk wel hele mooi plaatjes op (gemaakt door uw veelzijdige reünistencommissie
voorzitter), die oa. laten zien dat Leiden een hondstrouwe supportersschare heeft: klik hier voor foto’s.
Onze november ALV was er een van verantwoording afleggen. Hoe is het gegaan en met name ook financieel. Helaas kon onze eigen
penningmeester daarbij niet aanwezig zijn. Deze heeft een ongelukkige botsing als keeper gehad, als gevolg waarvan hij langdurig
(minimaal 6 maanden) zal moeten revalideren. Hij heeft een grote beterschapkaart van alle aanwezigen op de ALV gekregen.
Verder werden op deze ALV de leden geïnformeerd over wat er de afgelopen 2 jaar achter de schermen gebeurd is om de
clubaccommodatie te verbeteren/vernieuwen. De Gemeente Oegstgeest is daarbij zonder meer behulpzaam en wil best wel
meedenken, maar het proces gaat niet altijd even snel. Daarom wordt er thans gekeken of wij het proces kunnen versnellen met
een alternatieve benadering (wij praten zelf inmiddels over plan E), want dat er wat moet gebeuren staat vast. En hoe eerder des te
beter.
Dan rest mij nog slechts u allen goede feestdagen te wensen. Hopelijk tref ik velen van u bij de LOHC nieuwjaarsreceptie.
Aat van Rhijn
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Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken naar:
RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake
reünisten, te Oegstgeest

De website van LOHC (www.lohc.nl) uw informatiebron
Hebt u al rondgeneusd op de website van LOHC? Of misschien uw persoonlijke gegevens bekeken en/of aangepast?
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
een wachtwoord opvragen en daarna inloggen. Ga naar www.lohc.nl, en log in!
Wij wensen u veel plezier op de website!!

Hebt u:
•
•
•
•

suggesties voor het reünisteninitiatief;
bijdragen in de vorm van anekdotes, foto’s,
herinneringen;
ideeën voor activiteiten;
adressen van oud-leden en –vrijwilligers?

Uw inbreng is belangrijk.
Laat het ons weten: reunistenlohc@gmail.com

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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