9 juli 2012

Aan het einde van het seizoen
Het was een mooi seizoen voor LOHC. De ingebruikname van het nieuwe clubhuis was
een bijzonder hoogtepunt. Nu is men er alweer zo aan gewend, dat het voelt alsof het er
altijd al is geweest. En u kunt deze prachtige “villa” ook komen bewonderen tijdens de
lustrumviering in oktober (zie elders in deze nieuwsbrief). Ook sportief was het een goed
seizoen. Dames 1 deed het heel erg goed en wist zich naar de play-offs voor promotie
naar de overgangsklasse te hockeyen. Die promotie bleek echter nog een station te ver,
maar het seizoen was voor de dames meer dan geslaagd! Heren 1 deed het als
promovendus goed in de overgangsklasse. Toch maakten zij het nog spannend, want
uiteindelijk moest in de allerlaatste competitiewedstrijd worden bepaald of er wel of niet
degradatie play-outs moesten worden gespeeld. Gelukkig stelden de heren het verblijf in
de overgangsklasse weer voor een jaar zeker. Volgend seizoen zal er voor hen een
nieuwe trainer aantreden: Hans Streeder. Eerst gaan ze van een fijne zomervakantie genieten, niet al te lang, want het volgende
seizoen begint alweer vroeg. Een seizoen met feestelijkheden rondom de officiële opening van het clubhuis en natuurlijk de viering
van het 95-jarig bestaan.
Ik wens u allen een fijne zomer toe.
Ed Patijn, Voorzitter reünistencommissie

Stars on 95, lustrum en reünie
Het 95-jarig bestaan van LOHC wordt tegelijkertijd met de officiële opening van het clubhuis gevierd in het
weekend van 19, 20 en 21 oktober 2012.
Onder het thema “Old Stars” is er voor de reünisten op zondag 21 oktober 2012 een lunch, beginnend met
een welkomsdrankje.
Aansluitend is er een wedstrijd van Heren 1 (reguliere competitie), dan wel een alternatieve wedstrijd,
mocht de KNHB niet akkoord gaan met het verzoek om dan thuis te spelen.
Daarna is er een Thé Dansant, tevens toegankelijk voor de reünisten.

RESERVEER 21 OKTOBER 2012 IN UW AGENDA
Hou de website en uw e-mailbox in de gaten!!
Uit de ALV
Op 25 juni vond de seizoenafsluitende ALV plaats, die traditioneel
het karakter heeft van terugkijken, een blik op de toekomst en
belonen. De sportieve prestaties van het afgelopen seizoen in de
verschillende categorieën passeerden de revue, een overzicht met
zeer verdienstelijke resultaten. Voor het volgende seizoen kijken we
uit naar het “funhockey” voor de allerkleinsten. Een spel en
bewegingsaktiviteit voor de kinderen (vanaf 4 jaar) die nog niet de
hockeyleeftijd hebben bereikt, maar wel bij LOHC terecht kunnen
(inmiddels al ruim 60 aanmeldingen!). Plannen over merchandising
(dassen plu’s etc.) werden ontrold evenals de gedachten over een op
te richten LOHC fietsclub voor diegenen die hun kapotte knieën niet
meer op het kunstgras kunnen inzetten of om andere reden niet
willen hockeyen, maar wel betrokken willen zijn bij LOHC. Ook de
financiën stonden op de agenda, inclusief een voorgestelde (en later
aangenomen) contributieverhoging. Twee leden werden beloond met
het erelidmaatschap: Anneke Hulshof en Patrick Bruins. Marijanka
Bruins en Ruud Janse van Mantgem (al lid sinds 1961!) werden
benoemd tot lid van verdienste. Bekers en trofeeën werden uitgereikt en het geheel werd afgesloten met een lekker glaasje.
Machteld de Waard, lid van de reünistencommissie, werd nog in de bloemetjs gezet als dank voor het realiseren van nieuwe
bestuurslinten in de enige echte kleuren.
Voor de details verwijzen we u graag naar de notulen van de ALV die u t.z.t.op de website kunt terugvinden, ook treft u daar een
uitgebreide beschrijving van de uitgereikte trofeeën en benoemingen.
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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Stand van zaken nieuwe clubhuis: Afbreken, afwerken en bedanken
We weten al niet anders meer, het nieuwe
clubhuis is een gegeven en heeft er altijd al
gestaan. Zo goed voelt het inmiddels in ons
nieuwe, riante onderkomen. Veel eerste dingen
zijn al gepasseerd, feesten, borrels,
vergaderingen en kampioenshuldigingen.
Toch vonden er noch “bouwactiviteiten” plaats,
althans activiteiten die te maken hadden met de
bouw.
Het grootste deel van het tijdelijke clubhuis,
liever niet noodclubhuis, want zo slecht was het
er niet vertoeven, werd afgevoerd. Met net zulke
grote kranen als die de container units hebben neergezet. Alleen onder wat minder
belangstelling. Inmiddels is ook de plek waar de fietsenstallingen gaan komen bestraat door de
Gemeente Oegstgeest. Het begint er nu naar uit te zien dat met de opening in oktober alles keurig
zal zijn afgewerkt.
Alle hardwerkende bouw vrijwilligers werden bedankt door het bestuur met een borrel, een
toespraak en heerlijk eten.

Aan commissiewerk zijn nu eenmaal kosten verbonden, die we
overigens zo laag mogelijk houden. Daarnaast is een
‘’spaarpotje’’ voor de volgende lustrumreünie altijd handig.

Uw vrijwillige bijdrage voor de
reünistencommissie kunt u overmaken naar:
RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake
reünisten, te Oegstgeest
DANK AAN ALLE GULLE GEVERS DIE U ZIJN
VOORGEGAAN!!

Wijzig zelf Uw persoonlijke gegevens
U kunt zelf Uw persoonlijke gegevens wijzigen via de website
van LOHC: www.lohc.nl. Daarmee bespaart u de commissie
veel tijd. Dat gaat als volgt:
- Log in op de website van LOHC
- Ga naar: Mijn LOHC/Gegevens bijwerken.
Daar ziet u welke gegevens door u kunnen worden gewijzigd.
Mocht het niet lukken mail ons dan: reunistenlohc@gmail.com
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