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Nieuwsbrief 19 Wk 11-2016 

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. 

VCH Mini’s 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld was de opkomst bij de nieuw gevormde groep Mini’s groter dan verwacht en we 
hebben dan ook de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen.  

 Nina Boom 

 Fenna Brouwer de Koning 

 Tess Dekker 

 Nora Holleman 

 Steven Huisman 

 Elena Kuijf 

 Pablo Kuijf 

 Ilja van de Zaan 
Deze jongens en meisjes zijn van harte welkom binnen VCH. Wat ook heel leuk is, dat Jesper Haasnoot zichzelf heeft aangemeld 
om naast Manon en Jolanda te komen helpen bij deze nieuwe groep. Het is goed dat zo veel mogelijk leden zich mede 
verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Andere leden die op een of andere manier zich 
aangesproken voelen en ook iets willen doen, melden zich bij iemand van het bestuur. 
 
Agenda 

Zaterdag 19 maart 2016: Recreanten Lente toernooi. 
Donderdag 21 april 2016: Laatste trainingen. (let op! Dit is gewijzigd) 
Vrijdag 6 mei 2016: Première musical Titanic. 
Maandag 6 juni. (o.v.b.) Algemene Leden vergadering in Concordia. (persoonlijke uitnodiging volgt) 
Zomer 2018: 50 jaar bestaan VCH 
 
Einde seizoen 
 
Zoals in bovenstaande agenda al gemeld zijn de laatste trainingen op donderdag 21 april. Dit is eerder dan andere jaren. Dit ligt 

aan het feit dat vanaf dan de zaal beschikbaar wordt gesteld aan de voorbereidingen van de Musical voorstelling Titanic. De 

kosten voor zaalhuur die VCH hiermee uitspaart worden voor een groot deel gereserveerd tbv het 50-jaar bestaan van VCH in 

2018. (mede organisatoren hiervoor gezocht!). Na afloop van het competitieseizoen in de zaal hoeven we het volleyballen niet 

te gaan missen. Vanaf 14 mei zijn er weer beachvolleybaltoernooien waar je op verschillende niveaus in het zand tegen elkaar 

kan spelen.  Zie http://circuit.beachvolley.nl/kalender2 voor de data en locaties. Ook Camping Streefland heeft aangeboden 

voor de liefhebbers om, indien gewenst, hun volleybalveld op de camping beschikbaar te stellen om toch nog wat te trainen of 

te spelen. Nadere informatie bij Marjolein Streefland van Dames 1.  
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Vacatures binnen het bestuur 
Zowel de voorzitter (Karin), de secretaris (Mieke) als TC-lid (Arthur) hebben ieder om hun eigen redenen aangegeven hun 
bestuursfunctie einde van dit seizoen te willen beëindigen. Het is van wezenlijk belang dat zich nieuwe kandidaten aanmelden. 
Het kost je maar een paar uurtjes, en de lasten worden evenredig verdeeld.  We moeten het toch samen doen! 
 

 

VCH PR-commissie 

Mark, Jeroen en Jerrin van H2 zijn 

ongelofelijk goed bezig met allerlei 

activiteiten, fondsenwerving en andere 

pr-activiteiten. Zo hebben ze zaterdag 12 

mei voor NL-Doet een “smachboard” in 

elkaar geknutseld.  Dit, en ander 

materiaal wordt gebruikt om VCH op de 

komende jaarmarkt van 28 mei op een 

ludieke manier te presenteren en de 

(jonge) inwoners van Haastrecht e.o. te 

attenderen op hoe leuk volleybal is. 

Ledenwerving is dan ook een voornaam 

doel. Hierbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Meld je aan bij pr@volleybalclubhaastrecht.nl om op 28 mei even een uurtje 

met een paar man hun stand te bemensen.  

Kampioenen 

De dames en heren van Recreanten Mix 1 zijn twee wedstrijden voor het einde van de competitie al zeker van het 

kampioenschap. Op maandag 21 maart om 21.00 uur spelen ze hun laatste wedstrijd thuis in Concordia. In dezelfde 

poule is het zelfs nog mogelijk dat Mix 2 een tweede plaats inneemt. Maar dat weten we pas na de laatste wedstrijd. 

 

Dames 2 staat ook bovenaan in de competitie. Ook hier moet nog even flink gescoord worden in de drie laatste 

wedstrijden. Hier is ook nog niets zeker. Heren 3 staat weliswaar op plaats nr 3, maar hebben ook nog kans op een 

kampioenschap.  

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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