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Nieuwsbrief 7.    Wk 03-2014 

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. 

De voorzitter: 

Dag allemaal. De beste wensen voor het nieuwe jaar. Gezondheid, en daardoor ook vele volleybaluren gewenst en 
dat er natuurlijk veel kaas gegeten mag worden! Als playback-voorzitter is mij gevraagd een stukje te schrijven en 
laat ik daar nu net zo goed in zijn….. We hebben een leuke groep leden (> 100) die bijna allemaal op ieders niveau bij 
VCH kunnen spelen. Trots ben ik op de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Het klinkt cliché, maar; vind ze maar, en 
behoud ze! Soms zitten we met de handen in het haar en dan denken we aan andere verenigingen die “verplichten” 
tot zoveel uur actie of het afkopen ervan om mensen in te kunnen huren. Gelukkig bieden leden nog steeds hun hulp 
aan voor eenmalige- of wekelijkse activiteiten. GA ZO DOOR! Na het heerlijke oliebollentoernooi heb ik verschillende 
mensen namens de club mogen bedanken. Voor wie niet aanwezig was of het vergeten is in willekeurige volgorde: 

 Rein, Ria S., Kelly, Ria en Gerard voor dit laatst genoemde toernooi. 

 Ron, Stefan, Corné, Carla en Arthur voor de diverse bestuurstaken. 

 Ria S. en Ria M. voor de PR in info boekje van de recreanten afdeling. 

 Marc, Jerrin, Manon, Bellina en Carla voor de Kids Olympiade 

 Joke en Wim voor het fluiten bij Wedstrijden op zaterdag/het bedrijventoernooi 

 Robert en Pieta voor materiaalbeheer en wedstrijdkleding 

 Bellina voor het binnenhalen van sponsoren en adverteerders 

 Ron en Corné voor de nieuwsbrief en website 

 Ad voor fondsenwerving 

 Ad, Rob, Ron en Ronny voor het jubileumfeest 

 Monique en Ruud voor recreanten coördinatie 

 Marieke voor de recreanten lief en leed. 

 Trainers: Nico, Sander, Manon, Salina, Thijs, Bellina en Joost. 

 Alle adverteerders en sponsoren 

 Een ieder die ik wellicht helaas vergeten ben te noemen, sorry, maar natuurlijk Bedankt! 

 (toevoeging van de redactie: Voorzitter Karin. Ook bedankt!) 

 

Kampioenschap 

Het meisjes C-team van VCH werd onlangs kampioen. 
Van de 10 wedstrijden die werden gespeeld won het 
team er acht. Slechts eenmaal werd er een nederlaag 
geleden, en eenmaal eindigde de wedstrijd onbeslist.  
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De Grote Clubactie 

Hoewel de lotenverkoop van De Grote Clubactie binnen onze vereniging een beetje tegen viel, is er toch nog een 
redelijk bedrag binnen gehaald tbv onze jubileumviering in mei van dit jaar. Voor diegene die wel loten hebben 
gekocht en ze nog niet hebben gecontroleerd: Trekking was 28 november. Controleer snel je loten op 
www.clubactie.nl/prijsuitslag. 
 

Training 

Tijdens de voorjaarsvakantie is er GEEN training voor de jeugd. Senioren en recreanten trainen WEL! 

 

Grand Concordia Event 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd oliebollentoernooi op vrijdag 27 december. In 2 poules werd hard maar 
zeer sportief gestreden op de felbegeerde eerste plaats.  
Na afloop was er een verloting, aan elkaar gepraat door 
niemand minder dan onze eigen Rob van Zuylen, met de 
prijzen welke de leden zelf hadden ingebracht. Ook kon 
worden voorgeproefd van de overheerlijke oliebollen 
welke door Erelid Gerard Merkus eigenhandig waren 
gebakken. Tevens kon je vast voor oudejaarsavond 
oliebollen bestellen. Door onze internationale gast werd 
Gerard nog even in de schijnwerpers gezet.  Hulde voor 
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Volgend jaar 
weer?! Maar dan met nog meer deelnemers. We zijn 
tenslotte allemaal VCH!  
 

Sponsor Dames 1 
 

Sinds 1 januari heeft Dames 1 een nieuwe shirt 
sponsor. De heren Ad Verkaik (Welkoop) en Rob 
Streefland (Camping Streefland) hebben de handen 
ineen geslagen en zijn gezamenlijk shirtsponsor 
geworden van Dames 1. Naast de gebruikelijke 
wedstrijdshirts hebben ze de dames ook inspeelshirts 
en truien met hun eigen naam geschonken. Op de 
foto het team in de nieuwe wedstrijdshirts 
gezamenlijk met Ad, Rob en trainer Nico.  

 
 
 
 
 
 
 

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

leden@volleybalclubhaastrecht.nl 

 

(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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