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Nieuwsbrief 16 Wk 47-2015 

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. 

Grote Clubaktie 

De lotenverkoop voor de Grote Clubactie is een groot succes. De mannen van Heren 2 

hebben echt hun stinkende best gedaan om jullie zo veel mogelijk te enthousiasmeren 

en de meesten van jullie hebben goed verkocht. Chapeau voor deze mannen! De 

opbrengst is voor de vereniging zeer welkom. Daarnaast hopen we natuurlijk dat er 

van de verkochte loten  binnen VCH zoveel mogelijk prijzen zijn gevallen. Prijswinnaars 

krijgen automatisch bericht.  

Facebook 
 
Het zal de meesten van jullie niet zijn ontgaan dat VCH ook een eigen Facebook pagina heeft. Hier worden korte nieuwtjes, 
uitnodigingen voor toernooien, NEVOBO-nieuws en andere dingen geplaatst. Word vriend van onze pagina, en blijf snel op de 
hoogte van wat er speelt binnen VCH en de volleybalwereld. Wil je zelf eens iets plaatsen? Foto’s stukjes, verslagen of gewoon 
iets dat je wilt delen….. ga je gang. Als het goed is kun je dit zelf plaatsen.  
 

Vooraankondiging 

Om alvast in je agenda te plaatsen: 

Maandag 21 december 2015 : Klaverjassen bij Joop (alleen voor Recreanten+partners) 
Maandag 28 december 2015 : Grand Concordia Event (oftewel: VCH Oliebollentoernooi) 
Zaterdag 12 maart 2016: Bedrijventoernooi 
Zaterdag 19 maart 2016: Recreanten Lente toernooi. 
Donderdag 28 april 2016: Laatste trainingen. 
 
Titanic 

 
Onlangs hebben jullie een mailing ontvangen om plaatsen te reserveren op het VIP-dek voor de 
premièrevoorstelling van DE TITANIC – de musical. Op dit speciale aanbod is door jullie allen leuk 
gereageerd en de beschikbare stoelen zijn inmiddels uitverkocht. Uiteraard zijn er nog voldoende 
“gewone” kaarten beschikbaar via de normale kaartverkoop. www.titanicgouda.nl 
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Nieuwe leden 

We hebben als nieuw lid kunnen verwelkomen: 

Eric Verburg (Heren 3) 
 
Tussenstanden competitie 
 
De competitie is inmiddels een paar maanden op gang en de teams raken aardig op dreef. 
Tussenstanden op 19 november: 
Ook (bijna) live te volgen op http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/6143 
 
Daarnaast spelen onze Dames 1 ook nog zeer succesvol mee in de bekercompetitie. Na een mooie 
3-1 overwinning op Aspasia D2 uit de eerste klasse! is op 1 december a.s. weer een eerste klasse 
team de tegenstander: Waterlanders uit Nieuwkoop. Veel succes meiden! 
 
Zoek? 
 
In de sporthal hangt al jaren een brievenbus bestemd voor VCH wedstrijdformulieren. Wordt weliswaar niet meer actief 
gebruikt, maar de sleutel is zoek! Wie o wie heeft hiervan nog een (reserve)sleutel? Graag melden bij Manon! 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van VCH komt iedere 2 maanden in voltalligheid bij elkaar om alle lopende zaken te bespreken. Wil je ook eens iets 
kwijt, of wil je dit wel een keertje live meemaken, dan kan dat. Ieder lid van VCH is van harte welkom om zijn zegje te doen of 
gewoon mee te luisteren. Meld je wel even aan bij een van de bestuursleden (zie briefhoofd) 
 
Kerstvakantie 
 
Zoals gebruikelijk is er tijdens de kerstvakantie GEEN training. (van 21 december t/m 3 januari). Dit geldt voor zowel de jeugd als 
de senioren!  Trainingen worden hervat op maandag 4 januari. 
 
 
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 ledenvch@gmail.com 

 (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: ledenvch@gmail.com) Ook verhuisberichten graag tijdig 

doorgeven!  

Team ranking 

Dames 1 5 

Dames 2 4 

Meisjes B 3 

Heren 1 6 

Heren 2 12 

Heren 3 5 

Jongens B 4 

Recreanten Mix 1 3 

Recreanten Mix 2 5 

Recreanten Mix 3 3 

Recreanten Heren 2 
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