
 

 

 

 
Voorzitter: Karin Versluis 
@mail: voorzittervch@gmail.com 
 
Secretariaat: Mieke de Ruiter-Dongelmans 
@mail: secretarisvch@gmail.com 
 
Penningmeester: Carla Molenaar 
@mail: penningmeestervch@gmail.com 
 
Website: www.volleybalclubhaastrecht.nl 
Facebook: Volleybal Club Haastrecht 

Nieuwsbrief 17 Wk 53-2016 

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. 

OLIEBOLLENTOERNOOI 

Maandag 28 december werd er weer het jaarlijkse oliebollen toernooi gespeeld. Bestemd voor ALLE leden van VCH en ieder 

ANDER die maar wil meedoen. Ook dit jaar was er weer een geweldige opkomst met maar liefst 12 teams. In twee poules werd 

er gestreden om de eer, maar vooral voor het plezier. Na afloop was er nog een zeer grote verloting met door de leden zelf 

ingebrachte prijzen, aangevuld met 

leuke prijzen beschikbaar gesteld 

door de plaatselijke middenstand. 

Het geheel werd zoals gebruikelijk 

op zijn eigen wijze aan elkaar 

gepraat door gastheer Rob van 

Zuijlen. Gerard Merkus (oud-

voorzitter) zorgde traditioneel weer 

geheel belangeloos voor 

overheerlijke oliebollen welke 

gretig werden ingenomen. 

Waarvoor hartelijk dank. En 

natuurlijk gaat onze dank en 

waardering uit naar Dames 1 dat 

dit jaar verantwoordelijk was voor 

de organisatie. SUPER GEDAAN! 

 

Grote Clubaktie 

De trekking van de Grote Clubaktie was 10 december. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Maar wat nog mooier is, dat er 

geweldig veel loten zijn verkocht en dat de opbrengst voor onze club is geworden: 

€ 908,85 
De mannen van Heren 2 zijn er erg druk mee geweest en het resultaat is er dan ook naar. Een geweldige prestatie dat zeker 

navolging verdient. Inmiddels zijn de mannen al bezig met de voorbereidingen voor NL Doet. Hierover later meer. 
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Vooraankondiging 

Om alvast in je agenda te plaatsen: 

Zaterdag 12 maart 2016: Bedrijventoernooi 
Zaterdag 12 maart 2016: Activiteit voor NL Doet. 
Zaterdag 19 maart 2016: Recreanten Lente toernooi. 
Donderdag 28 april 2016: Laatste trainingen. 
 
Titanic 

 
Maar liefst 44 VCH - VIP-kaarten zijn er verkocht voor de premièrevoorstelling van 6 mei.   
Uiteraard zijn er nog voldoende “gewone” kaarten beschikbaar via de normale kaartverkoop. 
www.titanicgouda.nl 
 
 
 

 

 

 
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). 
Ook heeft Karin aangegeven de functie van (interim) voorzitter per 1 juli 2016 beschikbaar te stellen. Daarom zijn we 

op zoek naar iemand die er een uitdaging in ziet het goede werk van Karin voort te zetten. Dus als iemand van de 

leden zich geroepen voelt, of misschien een vader of moeder van één van onze (jeugd)leden. Neem vrijblijvend eens 

contact op met iemand van het bestuur.  

 
Kerstvakantie 
 
Trainingen worden hervat op maandag 4 januari.  
Recreanten Mixteam 1 begint zelfs al met hun eerste thuiswedstrijd op maandag 4 januari.  
 

 
 
 
Tot slot wensen wij al onze leden en hun naasten een heel fijne 
 en veilige jaarwisseling en een voorspoedig, gezond en  
sportief 2016. 
 

 

 

 

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!  
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