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Van het bestuur
 
Fijne vakantie
Het seizoen 2019-2020 zit er op. De vakantie staat voor de deur. We kijken uit naar
het volgende seizoen. De competitie start op 5 september 2020.
 

1,5 meter
Wisten jullie dat we nog steeds 1,5 meter afstand moeten houden? Zeker
verschillende ouders langs de lijn! 1,5 meter staat gelijk aan 5 stoeptegels.
 

Bedankt!
We willen alle vrijwilligers die het afgelopen seizoen mede mogelijk hebben gemaakt
enorm bedanken. Zonder jullie kunnen we Rapid niet laten draaien. Naast
vrijwilligers ook een speciaal woord van dank richting de trainers, Audrey en
uiteraard Laurens.

Bestuur GHC Rapid

Op 29 augustus vindt start of season
plaats tussen 09.00 en 20.00 uur.
Een gezellige Rapid dag met clinics, door Rapid georganiseerde (onderlinge)
oefenwedstrijden. Om 16.00 uur vindt de officiële start van het seizoen plaats door

https://mailchi.mp/rapidmills/rapid-nieuwsbrief-juli-2020?e=c5e3c4c3dc


het Hockeyhuis. We zorgen voor muziek, eten, drinken en gezelligheid. Kom gezellig
langs! Ook ouders zijn van harte welkom.

Zoals we eerder hebben aangekondigd is het nieuwe kledingpakket besteld. Het
kledingpakket bestaat uit een Rapid shirt, Rapid broekje/rokje, Rapid sokken en een
uitpakket wat bestaat uit een uit zwart shirt en een paar sokken in een andere kleur.
Alle kleding is voorzien van het Rapid logo. De shirts en het broekje/rokje zijn ook
voorzien van sponsorlogo’s. Wij vragen jullie met ingang van het nieuwe seizoen
over te stappen naar de nieuwe kleding. Daarmee respecteren jullie de afspraken
met de verschillende kledingsponsors welke van groot belang zijn voor de club. De
contracten met sponsors en kledingleverancier lopen ook nu weer 4 jaar.

Als Covid-19 niet teveel oplaait dan kunnen de nieuwe sets vanaf 29 augustus
worden aangeschaft. Zaterdag 29 augustus is teamshop.nl ook op Rapid aanwezig
met de nieuwe kleding en andere materialen van Naked.

Funkey en Benjamins kunnen het pakket ook aanschaffen maar zij kunnen het
uittenue aanschaffen wanneer zij in de F-lijn spelen. Zij krijgen een voucher om later
te verzilveren. Opgeteld betalen deze spelers net zoveel als het juniorpakket alleen
in 2 delen.



Teamkleding
Sinds 1 juli kan er teamkleding worden besteld via onze nieuwe leverancier
Teamshop.nl De winkel zit in de Westwagenstraat. Eigenaar Berry is op de hoogte
van de afspraken met de nieuwe en enige kledingleverancier Naked en kan snel
en tegen scherpe tarieven leveren.  We willen jullie vragen de gemaakte afspraken
te respecteren. Op uniforme teamkleding is het dragen van het Rapid logo verplicht.
Teamshop.nl is op de hoogte wat de voorwaarden zijn en deze zijn ook na te lezen
op onze website.

Bij een lidmaatschap van onze vereniging horen ook vrijwilligerstaken. Dit staat los
van rijden of een bardienst draaien voor uw zoon of dochter. We zoeken voor alle
disciplines nog veel vrijwilligers. Informeer naar de mogelijkheden via
secretaris@rapidmills.nl.

Het complex is gesloten vanaf 24 juli 18.00 uur tot en met maandag 10 augustus
11.00 uur. Vanaf 10 augustus is het complex weer geopend tussen 10.00 en 20.00
uur. Vanaf 24 augustus starten de trainingen voor alle lijnen en teams. Eerdere
trainingen starten in overleg met trainers en coaches.

https://www.teamshop.nl/clubshops/hockey-clubshop/rapid/
https://www.rapidmills.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=ledenshop_teamkleding
mailto:secretaris@rapidmills.nl


Oefenwedstrijden dienen te worden gepland via het wedstrijdsecretariaat. Er wordt
zoveel mogelijk tegelijk gepland. Bij het plannen van een oefenwedstrijd dienen de
teams zelf voor scheidsrechters te zorgen. Per team dient er ook 1 barmedewerker
te worden geregeld. 45 minuten voor start wedstrijd, in de rust en 45 minuten na
afloop van de wedstrijd. Doordeweeks gaan trainingen voor op oefenwedstrijden dus
trainingen hoeven niet te wijken voor een oefenwedstrijd. Op veld 3 is meer dan
voldoende ruimte voor oefenwedstrijden.

REIZEN IN CORONA-TIJD

Hoe ziet reizen eruit in een tijd van
Covid-19? Brand Manager Marjon
Visser van Travel Store ging op
inspectiereis naar Zakynthos,
Griekeland.

Iets meer voorbereiding dan normaal is
noodzakelijk. Denk aan het
ondertekenen van een
gezondheidsverklaring, voldoende
mondkapjes en een online check-in.
Travel Store vertelt jou welke
voorbereidingen je moet treffen.

Op Schiphol is een mondkapje
verplicht. Overal wordt afstand
gehouden. Ook zijn er spatschermen
en desinfectiezuilen geplaatst. Bij veel
airlines mogen de kleine koffertjes, die
je normaal als handbagage meeneemt,

Eenmaal in het hotel zijn er nauwelijks
belemmeringen of aanpassingen waar
je als gast hinder van hebt. Wat wel
een aanpassing vereist is het buffet. In
het restaurant werden we geïnformeerd
wanneer we naar het buffet mochten.
Koks stonden achter spatschermen en
via een looproute wijs je aan wat je
graag wilt hebben. Het is rustig, dus
rond het zwembad, maar ook buiten
het hotel is alle ruimte en een



niet in de bagagebakken. Deze worden
ingecheckt. Een kleine tas mag wel
mee aan boord. Een echt opvallende
aanpassing tref je bij het boarden.
Stapsgewijs worden stoelrijen
omgeroepen.

Bij aankomst in Griekeland moet men
het “passenger locator form” tonen.
Willekeurig worden mensen
geselecteerd voor een coronatest. Dit
zorgt verder niet voor vertraging, dus
koffers van de band en naar het
autoverhuurbedrijf.

Bij de verhuurlocatie worden de
standaard maatregelen genomen.  Het
stuur, de pook en de stoel vn de auto
zijn extra gedesinfecteerd en zitten
verpakt in plastic.  

 

mondkapje niet verplicht.

De maatregelen ondergeschikt aan de
totale vakantiebeleving. Bereid je goed
voor en met een flexibele instelling is
het zeker vakantie.

Tip: Geef aan wat jij belangrijk vindt
tijdens je vakantie dan informeert
Travel Store bij de accommodatie wat
wel en niet kan, wat de aanpassingen
en oplossingen zijn.
 
Het uitgebreide verslag is te lezen op
  https://inspiration.travelstore.nl/
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