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Nieuwsbrief 26 Wk 35-2017 

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. 
 

Nederlands Recreanten Kampioenschap 

Recreanten mix 1 (als kampioen van de A-poule) is uitgenodigd om op 9 september in Utrecht te strijden tegen de 
Mixrecreanten uit de overige regio’s om het Nederlands Kampioenschap. We wensen hun veel succes.  
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/recreanten/nederlands-recreanten-kampioenschap/ 
 

Huttendorp 2017 
Met de hulp van diverse junior -en senior leden van VCH is er tijdens Huttendorp weer een ochtend georganiseerd 
voor alle kinderen om kennis te maken met Volleybal. Dit was weer een groot succes en de eerste aanmeldingen 
naar aanleiding van deze introductieochtend zijn al binnen. Alle lof voor Manon en haar team! 
 

Trainer Heren 1 + 2 
Helaas heeft Marco Balk tijdens de zomervakantie te kennen gegeven dat hij niet meer in de gelegenheid zal zijn om 
onze eerste twee heren teams te trainen en coachen. Het bestuur is er helaas niet in geslaagd om een vervanger 
voor Marco te contracteren. Indien een van jullie een suggestie heeft uit je eigen netwerk, neem dat s.v.p. spoedig 
contact op met Stefan v.d. Vlist. 

 
Agenda 

 9 september Nederlands Recreanten Kampioenschap 

 9 september “Krimpenerwaard in beweging” 

 30 september: eerste thuisspeeldag 

 26 april 2018 laatste training van het seizoen voor ALLE teams. 

 V.a. 27 april sporthal niet meer beschikbaar i.v.m. voorbereidingen van Theaterstuk TROJE 

 Zomer 2018: 50 jaar bestaan VCH 

 
Vrijwilligers 
Als vereniging zijn we volledig afhankelijk van de werkzaamheden van alle vrijwilligers. Vele handen maken immers  
licht werk. 
We zijn dan nog op zoek naar leden of ouders die de volgende taken voor ons wil beheren: 
Materiaalman/vrouw: Het up-to-date houden van al onze materialen. Bijv. Ballen op spanning houden, controleren 
of netten en antennes e.d. nog heel zijn, muziekinstallatie regelmatig opladen, andere trainingsmateriaal 
inventariseren of voorstellen en inkopen. 
PR commissie: Zorgen dat VCH in de pers of social media wordt genoemd, coördineren acties (zoals Grote Club 
Aktie), redactie van de Nieuwsbrief? Zo veel als mogelijk om de naamsbekendheid van VCH te promoten.  
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VCH 50 jaar 
Inmiddels is de kick of van de jubileumcommissie gepland, en zal een plan worden gemaakt wanneer en hoe VCH 
haar 50 jarig bestaan in 2018 zal vieren. 10 jaar geleden is door VCH erelid Gerard Merkus een boekwerk gemaakt 
met de historie van VCH met al haar hoogtepunten (zie onze website). Dit boekwerk willen we graag weer 
actualiseren en aanvullen met de gebeurtenissen van de laatste 10 jaar. Daarom zijn we op zoek naar foto’s en 
namen van bijzondere gelegenheden, zoals kampioenschappen,promoties, feesten, uitjes e.d. Die moeten nog volop 
in jullie archieven aanwezig zijn. Stuur ze digitaal naar voorzittervch@gmail.com 
 

In week 36 zullen de eerste nieuwe shirts binnen komen. Voor de website en de sponsors zullen er mooie nieuwe 
teamfoto’s worden gemaakt door Erik van der Aar. Deze foto’s worden gemaakt op 30 september voor de teams die 
dan thuis spelen. De andere teams zullen na overleg met Erik tijdens een training op de foto worden gezet. Indien er 
sponsorvlaggen aanwezig zijn, deze dan ook gebruiken. 
 
 
 

Krimpenerwaard in Beweging 
 

Op 9 september organiseert RABOBANK de 
Aktie “Krimpenerwaard in beweging”. 
Iedereen kan meedoen met een recreatieve 
fietstocht van 33 km (o.a. startend vanaf de 
molen in Haastrecht). Voor iedere 
deelnemer die meedoet uit naam van VCH 
(= nr. 36) ontvangt VCH € 5,= van de 
Rabobank.  
Mobiliseer dus zoveel mogelijk mensen 
(vrienden, kinderen, buren of familie) en 
vraag of ze meefietsen voor VCH. Je kunt 
starten tussen 9.00 en 14.00 uur bij de 
Boezemmolen. 
Let op dat je voor de juiste vereniging fietst!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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