Hockey in de winter 20-21 bij HCW
Op dinsdag 13 oktober werd duidelijk dat de sport en dus ook HCW geraakt wordt door alle
maatregelen van het kabinet i.v.m. corona.
1. Hieronder willen we aan alle leden, vrijwilligers en betrokkenen uitleggen hoe we de
komende maanden doorgaan qua activiteiten en hockey, tot het moment dat de
maatregelen weer versoepeld worden. Mochten er vragen zijn n.a.v. dit bericht stuur
vooral een bericht, mail of appje naar de TC of het bestuur. Mailen kan ook altijd naar
info@h-c-w.nl
2. Alles blijft (voorlopig) buiten;
Zoals bekend doen we als HCW, met pijn in ons hart, niet mee in de zaal. Het heeft
naar ons idee ook geen zin om in de zaal te trainen (met de meerkosten) als er ook
geen zaalwedstrijden zijn. We zullen dus de gehele winter op het veld blijven, ook
omdat dit qua veiligheid met corona verstandiger is. Mochten er zich toch
mogelijkheden voordoen om wel in de zaal te kunnen trainen dan zal het bestuur dit
samen met de TC in de overweging nemen.
3. Op anderhalve meter, zonder publiek
Net als in april, mei en juni zullen we weer terg moeten naar een situatie waarin we
alleen de sporters bij de kantine en rond het veld opvangen. Dus weer terug naar de
situatie waarin de kinderen werden afgezet en opgehaald. Daarnaast zullen alle
trainers, alle volwassenen op anderhalve meter afstand blijven.
4. Wel trainen voor jeugd
Zoals het nu lijkt zullen we de gehele winter doorgaan met onze trainingen voor de
jeugd t/m de A-teams, zolang het weer en het veld dit toelaat. Qua invulling van de
trainingen zullen we kijken of we explicieter kunnen inspelen op techniek, iets wat
normaal in het zaalseizoen ook gebeurt.
5. Geen wedstrijden, wellicht wel onderlinge wedstrijden voor jeugd. Voor de jeugd zijn
er geen wedstrijden tegen andere verenigingen. Wel is het toegestaan om onderlinge
wedstrijden te organiseren of clinics.
6. Andere activiteiten wellicht in alternatieve vorm
Er worden tot nader orde geen actviteiten georganiseerd, wij volgen hierin het advies
van de KNHB.
7. Veiligheid boven alles
In alles wat we als HCW gaan organiseren willen we verzekeren dat we de veiligheid
boven alles stellen. We zullen daarin dus altijd de richtlijnen van het RIVM en de
KNHB volgen. Mochten daar zorgen of vragen over zijn laat het voor weten!

