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Nieuwsbrief 12 Wk 03-2015 

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. 

Grand Concordia Event 2014 

Het Grand Concordia Event 2014 (ook wel bekend als het 

Oliebollentoernooi) op 27 december j.l. was weer een groot 

succes. Dankzij de grote opkomst (13 teams) van leden, oud-

leden, familie en bekenden kon er op 2 velden volop worden 

gevolleybald. De door sponsoren en de deelnemers zelf 

ingebrachte prijzen waren bestemd voor een verloting met 

wel 150 verschillende prijzen. Onze hartelijke dank gaat uit de 

naar de organisatoren Rein, Ria en Kelly. Maar ook naar de 

bemensing van de wedstrijdtafel Arthur en Jeannette. En niet 

te vergeten natuurlijk Gerard en Ria voor het bakken en 

sponseren van de heerlijke oliebollen. En alle anderen die op 

een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen. 

Foto’s zijn gepubliceerd op de Facebook pagina 

van VCH. Neem eens een kijkje hierop! 

 

Vrijwilligers 

Het is in de vorige nieuwsbrieven al veelvuldig gemeld, maar een 

vereniging als VCH kan niet draaien zonder vrijwilligers. Alle 

mensen die op regelmatige basis helpen met trainen, 

organiseren, besturen, beheren etc. zijn op deze avond kort in het 

zonnetje gezet en beloond met een aardigheidje. Maar hiervan 

zijn er nooit genoeg. Wil en kun jij ook iets doen….. meld je aan 

bij een van de bestuursleden!  
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Reanimatie en AED 

In de vorige nieuwsbrief werd er een oproep geplaatst voor mensen die de levensreddende cursus Reanimatie en 

AED willen volgen. Er is nog plaats! Meld je alsnog aan bij de voorzitter Karin: voorzittervch@gmail.com  

Trainingen 

Tijdens de voorjaarsvakantie is er GEEN training voor de jeugd. Senioren en recreanten trainen WEL! De laatste 
training van het seizoen vindt plaats op woensdag 13 mei. Voor de senioren is het, op verzoek, mogelijk langer door 
te trainen aan het einde van het seizoen. (tot uiterlijk donderdag 28 mei). Als een team of groep dit wenst en er 
genoeg opkomst zal zijn, dit graag even aanvragen bij Stefan.  
 

VCH in de IJsselbode 

Ook wel eens benieuwd wat onze eerste teams hebben gedaan? Iedere 

dinsdag na een thuiswedstrijd wordt door Ria Stolwijk een wedstrijdverslag 

van zowel Dames 1 als Heren 1 geplaatst in de IJsselbode.  

 

 

 

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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