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Nieuwsbrief 24 Wk 11-2017 

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. 
 
Bestuurswisselingen 
Vooruitlopend op de ALV wil ik jullie vast op de hoogte brengen van het feit dat de functies van zowel de 
penningmeester als de secretaris eind van dit volleybalseizoen vacant komen. Carla omdat ze het na 5 jaar wel mooi 
vindt. Ruud vanwege een blessure waardoor hij niet langer kan volleyballen. Wil jij ook meedenken en meepraten 
over wat er binnen VCH moet en mag gebeuren? Of misschien een van de ouders? Neem eens contact op met de 
huidige bestuursleden voor een beschrijving van de werkzaamheden en stel jezelf beschikbaar. We hebben je nodig 
en jij kunt het verschil maken! 
 
Shirtsponsoring 
Het bestuur van VCH is de laatste tijd erg druk geweest met het binnenhalen van nieuwe,  en verlengen van 
bestaande sponsorcontracten. Voor de leden die onze Facebook pagina bekijken is het geen verassing meer, maar 
voor de overigen hierbij een update: 
 
COOP Haastrecht is bereid gevonden om de shirtsponsor te blijven van Dames 2.  
 
Rabobank is bereid gevonden shirtsponsor te worden van de groep mini’s + Jongens A 
 
Welkoop en Camping Streefland zijn bereid gevonden shirtsponsor te blijven van Dames 1.  

 
 

 
We zijn hier als bestuur erg blij mee. We blijven er dan ook aan werken ook voor de 
andere teams bedrijven te enthousiasmeren om als shirtsponsor op te treden. Het bestuur 
heeft dan ook besloten om van de gelegenheid gebruik te maken om over te gaan naar 
een geheel nieuw verenigingsshirt. Aangepast aan de huidige tijd met nieuwe 
druktechnieken en nieuwe materialen. Planning is om bij het begin van het seizoen 2017-
2018 in ieder geval bovengenoemde teams van deze nieuwe shirts te voorzien. Binnenkort 
wordt bij jullie de juiste maat opgenomen. Hiernaast zien jullie het gekozen ontwerp. 
 
 
Einde trainingen 
Het is gelukkig nog best ver weg maar de laatste trainingen voor het huidige seizoen zijn vastgesteld: 
Laatste training Junioren en Senioren op donderdag 11 mei. 
Laatste training Recreanten op maandag 15 mei. 
Laatste training voor de Mini’s 26 juni. 
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Eindfeest      
Anders dan in vorige publicaties stond vermeld zal het eindfeest op 13 mei plaatsvinden. Dit ivm de beschikbaarheid van de 
gekozen locatie. Hou deze datum vrij! Nadere informatie volgt z.s.m. 
 
Wij doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne! 
Rabobank Krimpenerwaard organiseert de Rabobank Clubkas Campagne en stelt  50.000 euro beschikbaar voor clubs uit de 
omgeving! Ook wij doen mee om een mooi sponsorbedrag bij elkaar te sparen. Dit bedrag gaan we gebruiken voor het 50 jarig 
jubileum van de vereniging. 
Hier hebben we jouw hulp bij nodig! Ben jij lid van Rabobank Krimpenerwaard? Stem dan van 28 maart tot en met 11 april op 
onze vereniging via www.rabobank.nl/krimpenerwaard. Laat je omgeving weten dat wij meedoen en verzamel zoveel mogelijk 
stemmen. Nog geen lid maar wil je wel stemmen? Meld je aan via rabobank.nl/krimpenerwaard en kom in actie! 
Elke stem is geld waard. 
 
Haastrechtse Jaarmarkt 
Op zaterdag 27 mei is het de 40

ste 
editie van de Haastrechtse Jaarmarkt. Na afwezigheid van enkele jaren vindt er weer een 

prominentenparade plaats.  Welk team of vriendengroep vindt het leuk om een act in te studeren? Geef je dan z.s.m. op bij Rob 
van Zuijlen. Wil je zien wat de recreantengroep enige jaren terug heeft gedaan, bekijk dan de filmpjes op youtube. 
https://youtu.be/o754RKk0C-w 
https://youtu.be/vPjXOL17JuA 
 
 
Agenda 

 18 maart Recreanten lente toernooi.  

 28 maart Start Rabobank Clubkas Campagne 

 13 mei :  VCH eindfeest!!!! 

 11 mei laatste training Junioren en senioren 

 15 mei laatste training Recreanten 

 22 mei Recreanten uitje 

 27 mei Prominentenparade op de Haastrechtse Jaarmarkt 

 6 juni Algemene Ledenvergadering (ovb) 

 26 Juni laatste training mini’s 

 Zomerkamp mini’s????? 

 Zomer 2018: 50 jaar bestaan VCH 
 
 

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. 
 
 

 
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 
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