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Nieuwsbrief 8.    Wk 12-2014 

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. 

Sponsor Meisjes A1 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we melding 

gemaakt van de nieuwe sponsor van Dames 1. 

Ook Meisjes A1 heeft een nieuwe maar ook 

vertrouwde shirtsponsor. Dit team dat voorheen 

C-1000 als sponsor had, heeft nu COOP als 

shirtsponsor. Op de foto de meisjes samen met 

trainers Manon en Bellina en de heer Robbert 

van Arkel. Van de Nevobo-competitie spelende 

teams heeft alleen Heren 2 nog geen 

shirtsponsor gevonden. Mocht iemand nog een 

belangstellende sponsor weten, kan die zich 

melden bij de sponsor coördinator (Bellina). 

(overigens vinden de recreanten teams het ook 

niet erg om te worden gesponsord.) 

Training 

De laatste training vindt plaats op donderdag 15 mei 2014. Voor de senioren is het, op verzoek, 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. 
 

VCH 45 jaar bestaan. 

Het ligt nog steeds in de bedoeling dat we op een bijzondere manier aandacht gaan besteden aan het 45-jarig 

jubileum van VCH. Zoals al eerder in de nieuwsbrief gemeld is de planning om dit plaats te laten vinden op zaterdag 

17 mei. Nadere informatie volgt spoedig. 
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VCH Bedrijventoernooi 
 
Jaarlijks organiseert VCH in november voor haar sponsoren, adverteerders en andere plaatselijke-, en regionale 

bedrijven een bedrijven-volleybaltoernooi. De organisatie hiervoor is reeds jaren in handen van recreant en tevens 

voorzitter Karin Versluis. In het kader van “delen van verantwoordelijkheden” en “vele handen maken licht werk” is 

het tijd dat de organisatie hiervan in andere handen overgaat, zodat Karin nog meer tijd en energie aan het 

voorzitterschap kan besteden. Wie o wie neemt de uitdaging aan. Ook ouders zijn welkom! Meld jezelf aan bij 

Karin: L.VERSLUIS@HETNET.NL   DOEN!!!!! 

Kampioenschappen 
 
 

Het is inmiddels half maart en de competities naderen hun 

ontknoping. Diverse teams kunnen of zullen zelfs kampioen worden of 

promoveren. Kijk op de Nevobo volleybal site wanneer de teams thuis 

spelen en kom ze aanmoedigen. Maken we er met zijn alle een leuk 

feestje van. Natuurlijk verdienen de teams die geen kampioen kunnen 

worden ook ons aller steun (misschien nog wel meer). Onderstaande 

link geeft je alle informatie over stand, uitslagen en programma van al 

onze teams. Vereniging VCH - Volleybal competitie - Volleybal.nl 

 
 
 

 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Om vast in je agenda te zetten: Algemene ledenvergadering op dinsdag 4 juni. Persoonlijke uitnodiging en agenda 

volgt nog.  

 

 

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) Ook verhuisberichten 

graag tijdig doorgeven! 
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