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Nieuwsbrief 9.    Wk 19-2014 

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. 

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. De trainingen voor het seizoen 2014-2015 starten op 1 september. Ook 
hiervoor geldt dat indien een senioren team dit wenst en er voldoende opkomst is, het mogelijk is om eerder te starten met de 
trainingen. Hiervoor graag verzoek indienen bij Stefan of Corné. 
 

VCH 45 jaar bestaan. 

Iedereen heeft inmiddels de uitnodiging voor het jubileumfeest ontvangen. Als je je nog niet hebt opgegeven. Doe dat alsnog. 

Voor alle aanwezige leden is er op 17 mei na afloop nog een leuke jubileum herinnering.  

Algemene ledenvergadering 
 
Om vast in je agenda te zetten: Algemene ledenvergadering op dinsdag 3 juni om 19.30 uur in Grand Café Concordia. 

Persoonlijke uitnodiging en agenda volgt nog deze week. 

Kampioenschappen 
 
VCH heeft weer 3 kampioensteams: 

Heren 1 is als eerste geëindigd en promoveert naar de 2e klasse. 

Meisjes A is als eerste geëindigd in de 2e klasse H 

Recreanten Mix 2 is als eerste geëindigd in de B-klasse en speelt 

volgend jaar in de A-klasse. 

Alle teams gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Dit geldt 

natuurlijk ook voor de (net) niet kampioenen. 

 

 

Onderstaande link geeft je alle informatie over stand, uitslagen en programma van al onze teams. Vereniging VCH - 

Volleybal competitie - Volleybal.nl 
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VCH Bedrijventoernooi  (herhaalde oproep) 

 
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!!!!! 

Bestuursleden en vrijwilligers 
 
Helaas heeft onze secretaris te kennen gegeven te willen aftreden uit het bestuur en heeft zich niet herkiesbaar 
gesteld. We zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris. Voor nadere informatie en een functieprofiel kun je je 
wenden tot Corné. secretarisvch@gmail.com 
Ook zijn we op zoek naar algemeen bestuursleden en vrijwilligers. O.a. iemand voor materiaalbeheer. Ook ouders 
kunnen zich beschikbaar stellen. Ook hier geldt: Vele handen maken licht werk! 
 

Overige verenigingen binnen Haastrecht 
 
Vraag je je ook wel eens af wat je nu in de lange zomermaanden aan sportieve activiteiten moet gaan doen? Onze 
plaatselijke tennisvereniging Bergvliet biedt de mogelijkheid van een zgn. Zomerlidmaatschap. Voor slechts €50,= 
kun je gedurende 3 maanden (juni, juli en augustus) onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen van Bergvliet. 
Voor meer info: www.bergvliet.nl “wie,wat,waar”- “lidmaatschap”. Leuk om met je teamgenoten samen te doen. 
Menig (recreanten) lid is je reeds voorgegaan. 
 
Klaverjasclub “onder ons” bestaat eind 2014 60 jaar. Daarom nodigen zij alle Haastrechtse verenigingen uit deel te 
nemen aan een klaverjastoernooi op 8 november 2014 in Concordia. We kunnen ons inschrijven met teams van 4 
personen. Vind je dit leuk en wil je meedoen? Geef je op bij Ron de Ruiter leden@volleybalclubhaastrecht.nl 
 
 

 

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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