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Nieuwsbrief 27 Wk 45-2017 

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. 
 
VCH in het nieuws 
 
Zoals velen van jullie al hebben opgemerkt was VCH met de verschillende teamfoto’s uitgebreid in het 
nieuws in Het Kontakt van week 46. Deze regionale huis-aan-huis krant is ook online te lezen via 
https://paper.hetkontakt.nl/open/d80d1a88#p23 Voor de leden die buiten het verspreidingsgebied wonen 
of een nee/nee sticker op de brievenbus hebben zijn er enkele papieren exemplaren bij de voorzitter 
verkrijgbaar. Geef even een berichtje indien je er een wilt ontvangen. 
 
VCH en zijn sponsors. 
 
De verschillende teamfoto’s die gemaakt zijn door VCH-lid Eric van der Aar zijn ook te bewonderen op de 
Facebook site van VCH. Voor de mensen zonder Facebook ook via de website te benaderen. Zonder onze 
shirtsponsors was bovenstaande allemaal niet mogelijk geweest. Als dank hiervoor heeft iedere 
shirtsponsor een uitvergrote teamfoto ontvangen (of ontvangt hem binnenkort) waarvan we hopen dat hij 
een prominente plaats krijgt binnen hun winkel of kantoor. Zodat heel Haastrecht niet meer om VCH heen 
kan. 
Shirtsponsors Welkoop, Camping Streefland, Signed, Coop Haastrecht, Insight24, Rabobank, Bakker Arjan 
van der Eijk, Greenfield Mode en Grand Café Concordia heel erg bedankt! 
 
 
VCH’s Oliebollentoernooi 
 
Inmiddels hebben jullie via de mail al een uitnodiging ontvangen voor VCH’s Oliebollentoernooi 2017. In de 
middag op 28 december zijn de Mini’s aan de beurt met leuke spelletjes en een gezamenlijke maaltijd. In 

de avond de senioren (inclusief Jongens A) vanaf 19.00 uur. Een leuk recreatief 
toernooitje volleybal en na afloop een gezellige avond met zoals altijd 
zelfgemaakte oliebollen en een super verloting met fantastische prijzen. Dit is 
tevens de Kickoff van het jubileumjaar 2018 waarin VCH haar 50-jarig bestaan 
hoopt te vieren. Neem je familie en vrienden mee. Kunnen of willen ze niet 
volleyballen, zijn ze toch van harte welkom op de afterparty. 
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Agenda 

 Geen training tussen 25 december en 7 januari 

 4 december. Bezoek Sinterklaas bij de mini’s 

 28 december VCH’s Oliebollentoernooi 

 24 maart 2018: Recreanten lente toernooi 

 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 
 
 
VCH’s Website 
Met enige regelmaat worden we er op gewezen dat de website van VCH nogal is verouderd en niet meer 
geheel up-to-date. En dat klopt ook. Daarom zijn we op zoek naar iemand die (tegen kostprijs) voor VCH 
een nieuwe website kan bouwen. Welke speler(ster) of familielid is hiertoe in staat, ziet hierin een 
uitdaging en wil zich hiervoor inzetten? Voor meer informatie spreek svp iemand van het bestuur aan. 
Wellicht kunnen we het jubileumjaar ingaan met ook een nieuwe moderne website.  

 
 
 
VCH 50 jaar in 2018 
Zoals al een paar keer genoemd bestaat VCH in 2018 maar liefst 50 jaar. Dit willen we op gepaste wijze 
vieren. Inmiddels is er een jubileumcommissie gevormd, bestaande uit: Joost, Laura, Anouk, Ria, Claudia, 
Bodil, Melanie en Ron. Deze groep heeft al enige keren bij elkaar gezeten en gaan ervoor zorgen dat 
iedereen zich dit jaar nog lang zal herinneren. Wat het programma wordt, houden we nog even voor 
onszelf, maar dat er een feest gehouden gaat worden is al zeker.  
 
 
Kerstvakantie 
Tijdens de kerstvakantie van 25 december t/m 7 januari is er GEEN 
TRAINING. Dit geldt voor ALLE teams. 
 
Troje 
In januari zal VCH komen met een kortings-aanbieding voor kaarten 
van het spektakelstuk Troje dat in sporthal Concordia wordt 
opgevoerd. Hierover later mee.  
 
 
 
 

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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