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Nieuwsbrief 11 Wk 48-2014 

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. 

Reanimatie en AED 

Op zaterdag 8 november heeft zich tijdens de wedstrijden in Haastrecht een zeer dramatisch incident voor gedaan, waarbij een 

van de spelers van de bezoekende club werd getroffen door een hartinfarct. Door het snelle en adequate optreden van enkele 

van onze leden en supporters is het slachtoffer gereanimeerd en met behulp van het AED apparaat, welke in de sporthal 

aanwezig is, is zijn leven gered. Hulde voor deze mensen die in het bezit waren van een reanimatiediploma en daardoor deze 

zeer stressvolle situatie tot een goed eind hebben weten te brengen. Dit incident doet ons wel weer realiseren hoe goed het is 

om het reanimeren en het gebruik van een AED-apparaat te kunnen 

beheersen. De plaatselijke EHBO vereniging organiseert regelmatig 

cursussen hiervoor. De cursus omvat 3 avonden van 2 uur, kost 

ongeveer €10,- p.p. en wordt bij voldoende belangstelling in het dorp 

op ieder gewenste locatie gegeven. Laten we onze verantwoor-

delijkheid nemen en laat zo veel mogelijk mensen binnen VCH zich 

hiervoor opgeven. Ook partners, kinderen, vrienden en huisgenoten 

kunnen van deze aanbieding profiteren. Je kunt er een leven mee 

redden.  Meld je aan bij Karin voorzittervch@gmail.com !!!!!!!!! 

Training 

Gedurende de kerstvakantie in de weken van 22 december tot 4 januari is er 
geen training. Dit geldt voor zowel de jeugd, senioren als recreanten.  
 

Nieuwe leden 
De volgende “nieuwe” leden hebben we mogen verwelkomen: 
 
Bellina van Vliet - Dames 1 (terug van langdurige blessure) 
Martijn Rietveld - Heren 
Mark Verhoef – Recreanten 
Lisanne Pool – Dames 
 
 
 

 

Bedrijventoernooi VCH 

Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde bedrijventoernooi heeft helaas geen doorgang kunnen vinden als gevolg van het 

lage aantal inschrijvingen. In 2015 gaan we een nieuwe poging wagen.  
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VCH Oliebollentoernooi 

Op zaterdag 27 december organiseert een groepje enthousiaste vrijwilligers weer het “Grand Concordia Event 2014”. 
Aanvang rond 19.00 uur. Voor alle leden met introducé.  Volleyballen en na afloop een gezellig samenzijn met muziek, 

entertainment en verrassingen!  

Nadere informatie via de uitgereikte flyer, en via de bijgevoegde uitnodiging.  
 

Materiaalbeheer 

We zijn nog steeds op zoek naar iemand die “materiaalbeheer” wil gaan uitvoeren. Wat houdt dit in: 

 Zorgen dat er voldoende ballen zijn en de gewenste hardheid hebben. 

 Dat het net en de antennes is goede conditie zijn. 

 Er voldoende ice-packs zijn.  

 Etc 

Wie gaat zich hiervoor verantwoordelijk stellen? Meld je bij iemand van het bestuur!!!!!!! 

Blessures en koeling. 

VCH voelt zich verantwoordelijk om in geval van ernstige blessures zgn. Ice-packs in de sporthal aanwezig te laten zijn. Op een of 

andere manier verdwijnen deze ice-packs binnen enkele dagen. In geval van een kleine blessure is het voldoende de kneuzing te 

koelen onder stromend water. In de douche ruimtes is hiervoor een voorziening. Ice-packs alleen gebruiken als de doucheruimte 

geen mogelijkheid is. Uiteraard is het ook niet de bedoeling deze mee naar huis te nemen voor 

privégebruik! Ze zijn overigens gewoon bij de drogisterij te koop voor wie er een wil hebben!  

Apps 

Graag willen we jullie attenderen op het bestaan van heel handige apps, waarop je alle 

wedstrijdschema’s uitslagen en standen kunt raadplegen. Met deze apps op je tablet en/of op je 

smartphone ben je altijd up-to-date. Je kunt ze vinden in je app-store of op internet en zijn gratis te 

downloaden. Bijv.: Mijn volleybal of op volleybal.nl Deze apps op je smartphone kunnen ook automatisch gebruik maken van je 

agenda.  

 
 

 

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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