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Nieuwsbrief 4.    Wk 27-2013 

Beste leden, 

Hierbij alweer de 4
e
 en laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Hiermee willen we jullie zo veel mogelijk op de hoogte houden van 

nieuwtjes en dingen die spelen binnen onze vereniging.  

Vrijwilligers 

Zoals ook al op de Algemene Ledenvergadering van 4 juni gemeld, zijn wij ook afhankelijk van vrijwilligers.  De huidige 

vrijwilligers en bestuursleden hebben ook een drukke baan en kunnen niet alles alleen oplossen en regelen. We hebben jullie 

ECHT nodig. Zonder jullie hulp kan onze vereniging niet draaiend gehouden worden. Dus help ons, en geef jezelf op. Ook kleine 

beetjes helpen! Wij zoeken………… 

 Voorzitter.  Het huidige voorzitterschap wordt ad interim door Karin ingevuld. - Aanmelden bij Karin 

 Trainers - aanmelden bij Stefan  

 Meisjes C (= zéér dringend) 

 Mini’s (= zéér dringend) 

 Heren 1 

 Recreanten (i.c.m. Sander. Om de week) 

o Tip: Dit kun je ook als duo-baan of met meerderen op je nemen. Er is zelfs een vergoeding voor beschikbaar! 

 Fondsenwerving - Dhr. Verkaik heeft zich op de ALV reeds hiervoor aangemeld. 

 Website beheer -  aanmelden bij Corné (inmiddels heeft Eddie Versluis zich reeds aangemeld) 

 Scheidsrechters  - aanmelden bij Stefan 

 Mini coördinator - aanmelden bij Karin 

 Mensen die bereid zijn incidenteel Clinics te verzorgen voor scholen en clubs. Dit is ook belangrijk voor ledenwerving. 

Aanmelden bij Karin 

 Jubileum commissie – zie verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Trainingen 

 De trainingen voor het nieuwe seizoen beginnen voor de senioren op 26 augustus. De trainingen voor de jeugd starten 

op 2 september. Dit i.v.m. het Huttendorp dat in de week van 26 augustus plaats vindt. 

 De laatste training vindt plaats op donderdag 15 mei 2014.  

Voor de senioren is het, op verzoek, mogelijk eerder te starten met trainen als dit gewenst is binnen het team. Ook is het 

mogelijk langer door te trainen aan het einde van het seizoen. (tot uiterlijk donderdag 29 mei). Als een team of groep dit wenst 

en er genoeg opkomst zal zijn, dit graag even aanvragen bij Stefan of Corné. In tegenstelling met hetgeen werd aangegeven op 

de Algemene Ledenvergadering is het mogelijk , indien een lid dit wenst, ook mee te trainen met andere teams. (kosteloos). 

Uiteraard kan dit alleen in overleg met de trainers. 

Facebook 

Ja Ja, Eindelijk, een Facebook pagina voor VCH. Nu dan toch echt je favoriet vereniging liken, discussiëren of gewoon lekker 

gezellig babbelen. Ga snel naar: www.facebook.com/volleybalclubhaastrecht 

mailto:voorzittervch@gmail.com
mailto:secretarisvch@gmail.com
mailto:penningmeestervch@gmail.com


 

 

VCH 45 jaar  

In september 2013 bestaat onze vereniging 45 jaar. 
We willen dit graag vieren in de eerste helft van 
2014. Om een zo breed mogelijk programma te 
kunnen maken met voor iedereen wat wils,  willen 
we hiervoor graag een jubileum commissie 
aanstellen. Liefst een afvaardiging uit ieder team 
(ouders ook welkom).  Probeer dus iemand uit jullie 
groep aan te wijzen (liefst vrijwillig) om deel te 
nemen aan deze commissie. We gaan er dan 
gezamenlijk een leuk jubileum feest van maken. 
Aanmelden bij Karin. 

 
Scheidsrechters 

Voor leden die het leuk vinden om af en toe een wedstrijd te fluiten maar onzeker zijn over hun kennis van de spelregels is er 

een mogelijkheid om een digitale toets af te leggen. Deze toets leidt scheidsrechters op tot en met de 3
e
 klasse. Deze toets kun 

je hier vinden. Voor het aanmelden heb je je relatiecode nodig. Deze staat vermeld op je spelerspas. Of is op te vragen bij de 

ledenadministratie. (leden@volleybalclubhaastrecht.nl). Voor de spelregels kun je op de VCH-website terecht: 

http://www.volleybalclubhaastrecht.nl.  --> competitie --> spelregels 

 Spelerspassen 

Er is onlangs een bericht naar de aanvoerders/leiders gestuurd dat diverse spelerspassen per 31 augustus zullen aflopen. Deze 

worden automatisch door de NEVOBO vernieuwd. Wil je echter een andere foto op je spelerspas, met name voor de 

jeugdspelers, moet je een nieuwe pasfoto laten maken. Doe dit dan vóór 3 augustus. Hoe dat werkt staat uitgebreid beschreven 

op de website: http://www.volleybalclubhaastrecht.nl. Dit geldt uiteraard niet voor Recreanten. 

 PR voor VCH in de pers. 

De oplettende lezer heeft afgelopen seizoen regelmatig wedstrijdverslagen kunnen lezen in de IJsselbode.  De input hiervoor is 

afkomstig van Ria Stolwijk. Heb je voorstellen, of anderszins dingen die je graag geplaatst zou zien in de lokale pers? Neem even 

contact op met  Ria. ( stolw140@planet.nl )Plaatsing wordt uiteraard niet gegarandeerd. Voor aanwas van nieuwe leden is een 

goede en regelmatige pers erg belangrijk. 

 Vooraankondiging Toernooien 

 Het jaarlijkse VCH bedrijventoernooi zal dit jaar plaats 
vinden op zaterdagavond 30 november (onder 
voorbehoud). Dit toernooi is met name bedoeld voor 
onze sponsoren en adverteerders, maar staat ook 
open voor andere bedrijven uit de regio waar onze 
leden een band mee hebben. Dus probeer samen met 
collega’s een team samen te stellen! Hou de website 
in de gaten voor de manier van aanmelden! Tevens is 
er deze avond  in Concordia het legendarische “Goud 
van Oud” feest. Voor deelnemers aan het 
bedrijventoernooi is entree hier gratis. 

 

 Het traditionele, eveneens legendarische, Lentetoernooi voor onze recreantengroep zal op zaterdag 22 maart 2014 

plaats vinden. (onder voorbehoud) 

(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: 

leden@volleybalclubhaastrecht.nl) 
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http://www.volleybalclubhaastrecht.nl/
http://www.volleybalclubhaastrecht.nl/
mailto:stolw140@planet.nl
mailto:leden@volleybalclubhaastrecht.nl


 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 


