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Nieuwsbrief 10 Wk 39-2014 

Beste leden VCH, 

Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie op de hoogte houden van zo veel mogelijk nieuwtjes en dingen die spelen binnen 

onze vereniging. 

 

Bestuur 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld heeft Corné te kennen 

gegeven te willen stoppen met het secretariaat voor VCH. Het 

bestuur is Corné zeer dankbaar en erkentelijk voor de vele 

werkzaamheden die hij jarenlang op vrijwillige basis voor onze 

vereniging heeft verricht. Aangezien niemand binnen VCH zich 

voor deze vacante functie heeft aangemeld, is het secretariaat 

vanaf 1 september overgenomen door een niet-volleyballer, nl. 

Mieke de Ruiter-Dongelmans. Daarmee bestaat het voltallige 

dagelijks bestuur van VCH uit niet-competitie spelende 

(recreanten en vrijwilliger) vrouwen!  

 

Training en wedstrijden 

Op 1 september zijn de trainingen weer begonnen. Alle leden zijn persoonlijk op de hoogte gebracht wanneer de 

training begon en in welk team ze spelen. Helaas is dit bij de recreanten niet helemaal goed gegaan en is de 

teamindeling van het vorige seizoen weer gegeven. Onze excuses hiervoor. Ook de eerste uitwedstrijden zijn weer 

gespeeld. De eerste thuiswedstrijden zijn zaterdag 27 september a.s. Publiek is van harte welkom! 

Onderstaande link geeft je alle informatie over stand, uitslagen en programma van al onze teams. Vereniging VCH - 

Volleybal competitie - Volleybal.nl 

 

VCH Bedrijventoernooi 

Het jaarlijkse bedrijven toernooi vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 oktober. Dit toernooi is in de eerste plaats 

bedoeld voor sponsoren en adverteerders. Er is plaats voor 12 teams. Kun je echter zelf met je collega’s ook een 

team samenstellen, geeft je dan op via leden@volleybalclubhaastrecht.nl. De volledige uitnodiging en details kun je 

nalezen op de VCH- website www.volleybalclubhaastrecht.nl  
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Nieuwe leden 

De volgende “nieuwe” leden hebben we mogen verwelkomen: 
 
Mieke de Ruiter-Dongelmans – Secretaris 
Mans Weghorst – Senioren (na een korte afwezigheid) 
Laurens van der Vlist – Senioren (na een iets langere afwezigheid) 
 

Fansjaals 

Alle leden hebben inmiddels een fansjaal ontvangen ter gelegenheid van het 45 

jarig bestaan van VCH. Er zijn echter nog enkele exemplaren over welke te koop 

worden aangeboden voor € 7,50. Leuk kado voor vader, moeder, opa of oma of 

alle andere fans. Binnenkort verkrijgbaar op de thuisspeeldagen of stuur nu reeds 

een mailtje naar leden@volleybalclubhaastrecht.nl 

 

Vrijwilligers 

Reeds vele malen heeft het bestuur, o.a. via deze nieuwsbrief, een oproep gedaan voor vrijwilligers voor 

verschillende taken en functies binnen VCH. Variërend van bestuursfuncties tot hulp bij het organiseren van 

activiteiten en evenementen. Helaas wordt aan deze oproep niet of nauwelijks gehoor gegeven. Het bestuur beraadt 

zich nu op een manier waarop ALLE leden van VCH hun steentje moeten bijdragen in de vorm van hulp en/of 

assistentie. Hiertoe gaan we te rade bij andere Haastrechtse verenigingen zoals de voetbal en tennis. We vinden het 

jammer dat we bepaalde vrijwilligerstaken verplicht zullen moeten gaan stellen op een nader te bepalen manier. 

Wordt vervolgd. 

 

Overige verenigingen binnen Haastrecht 

Klaverjasclub “onder ons” bestaat eind 2014 60 jaar. Daarom nodigen zij alle Haastrechtse verenigingen uit deel te 

nemen aan een klaverjastoernooi op 8 november 2014 in Concordia. We kunnen ons inschrijven met teams van 4 

personen. Vind je dit leuk en wil je meedoen? Geef je op bij Ron de Ruiter leden@volleybalclubhaastrecht.nl 

Wil je ook eens iets kwijt in de nieuwsbrief, of wil je graag onderwerpen behandeld zien. Mail naar 

leden@volleybalclubhaastrecht.nl 

 

 

 

 (Indien je van een van je teamgenoten hoort dat deze nieuwsbrief niet is ontvangen, is bij 

de ledenadministratie waarschijnlijk een onjuist of oud mailadres bekend. Laat hem of haar 

dit even doorgeven aan: leden@volleybalclubhaastrecht.nl) Ook verhuisberichten graag 

tijdig doorgeven! 
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