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Nieuwsbrief 21 Wk 45-2016 

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. 
 
Sinterklaas 
Op maandag 28 november zal Sinterklaas vergezeld van Pieten langs komen tijdens de training van de Mini’s en 
kijken wat de vorderingen zijn van onze jongste leden.  
 
Training 
Op maandag 5 december is er geen training voor de mini groep. Senioren en recreanten trainen wel. 
Tijdens de kerstvakantie is geen training van 26 december t/m 6 januari. Dit geldt voor ALLE leden. 
 
Scheidsrechters en tellers 
Met enige regelmatig komt het voor dat op zaterdag de ingedeelde scheidsrechters en/of tellers niet op komen 
dagen en er niet zelf voor vervanging is gezorgd. Helaas voelen we ons genoodzaakt dit gedrag te sanctioneren en 
wel als volgt: 
Indien de ingedeelde scheidsrechter of teller niet op tijd aanwezig is en zelf niet voor vervanging heeft gezorgd, zal 
een boete worden opgelegd van resp. € 20,= en € 10,= per gebeurtenis. De helft van dit bedrag wordt beschikbaar 
gesteld aan de op dat moment aanwezige vrijwilliger die de taak overneemt. De andere helft vloeit in de 
verenigingskas. De invaller dient echter zelf zijn invalbeurt aan de penningmeester per mail door te geven en krijgt 
het genoemde bedrag dan op zijn rekening gestort zodra de sanctie op de rekening van VCH is ontvangen.  
Ik vertrouw erop dat bovenstaande niet nodig zal zijn en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. 
 
 
Geboorte 
Zoals op Facebook al aangekondigd is op 2 november bestuurslid Technische Zaken Stefan trotse vader geworden 
van een mooie dochter Anne. Voor de niet-Facebook leden hierbij het officiële bericht. Wij wensen Stefan en Ellen 
veel geluk met z’n drietjes. 

 
 
Trainerscursus 
De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde trainerscursus zal waarschijnlijk pas in 2017 plaatsvinden. De mensen die 
zich hiervoor hebben opgegeven ontvangen hierover spoedig bericht van Stefan. 
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VCH 50 jaar 
Het lijkt, en is nog ver weg maar in 2018 bestaat VCH 50 jaar. We zijn hier al een paar jaar voor aan het sparen, en we willen 
graag dit heuglijke feit niet zo maar voorbij laten gaan. Om iets te organiseren dat zo veel mogelijk leden van VCH raakt, willen 
we graag een “feestcommissie” instellen die binnenkort aan de voorbereidingen kan gaan beginnen en die een afvaardiging is  
van alle teams. Bespreek het met je team, wijs een vrijwilliger aan en laat die iemand zich melden bij Ron de Ruiter: 
voorzittervch@gmail.com  
 
Eindfeest 
Dames 1 heeft zich spontaan aangemeld om de organisatie van het VCH einde-seizoensfeest in 2017 te organiseren. Over het 
wat, wanneer, waar en hoe worden jullie begin 2017 op de hoogte gebracht. Maar het belooft spectaculair te worden. 
 
Short sponsor 
Sinds oktober spelen de Dames van D1 in splinternieuwe shorts gesponsord door Signed Reclamemakers uit Den Haag. Op 29 
oktober heeft partner Matthew Hoet het sponsorcontract officieel getekend, is in de bloemen gezet en is duidelijk in zijn nopjes 
omringd door de dankbare dames van het team. (en de mini van de week) 

  
 

Juniorleden 
Na het succes van de ledenwerving van de mini’s gaan we ons nu wat meer concentreren op de 
junioren. De bezetting van zowel de jongens als het meisjesteam is wat je noemt erg smal. We 
kunnen dus nog wel wat jongens en meisjes in de leeftijd tussen 12  en 17 jaar gebruiken. Kijk in je 
omgeving naar broertjes, zusjes, neven of nichten, buren etc. Ze kunnen altijd gratis en vrijblijvend 3 
maal gratis meetrainen met de groep. Wie een nieuw lid in deze leeftijdscategorie aanmeldt 
ontvangt een leuke volleybal verrassing. 
 
 

 

Agenda 

 Maandag 28 november Sinterklaas viering voor de Mini-groep  

 5 december geen training voor de mini’s. Senioren en recreanten trainen wel! 

 6 december 19.30 uur Trainersbijeenkomst Concordia 

 Dinsdag 27 december het VCH Oliebollentoernooi 

 18 maart Recreanten lente toernooi. (o.v.b) 

 Voorjaar 2017:  VCH eindfeest!!!! 

 Zomer 2018: 50 jaar bestaan VCH 
 

Grote Clubaktie 
 
Mocht iemand zijn lotenboekje nog niet hebben ingeleverd kan dat nog tot uiterlijk 17 
november bij Mark, Jerrin of Jeroen van H2. Niet vergeten! 
 
 

Wil je ook eens iets kwijt in de nieuwsbrief, of wil je graag onderwerpen behandeld zien. 

Mail dan naar voorzittervch@gmail.com 
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