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Nieuwsbrief 1.

Wk 47-2012

Beste leden van VCH,
Aan het begin van dit seizoen hebben er op bestuurlijk vlak binnen VCH enkele wijzigingen
voorgedaan. De functies van voorzitter en de penningmeester zijn resp. ingevuld door Karin Versluis
en Carla Molenaar. Ook hebben verschillende andere vrijwilligers zich aangemeld voor diverse
functies. Graag willen wij dichter bij onze leden staan en jullie op de hoogte houden van zaken die
binnen de vereniging spelen. Dit is dan ook de eerste nieuwsbrief die jullie op deze manier per mail
ontvangen. Uiteraard proberen we onze website ook zo actueel mogelijk te houden en daar is alle
belangrijke informatie dan ook te vinden. Ook het volledige wedstrijdprogramma en alle uitslagen
zijn via de website te bekijken voor zowel jeugd, recreanten en de senioren. We zijn nog aan het
zoeken naar de meest ideale manier van communiceren, maar beginnen dus op deze manier. Alle
suggesties zijn welkom.

Het bestuur

VCH is voortdurend op zoek naar scheidsrechters. Voor alle niveaus zijn scheidsrechters nodig. De
Nevobo organiseert diverse cursussen voor alle verschillende klassen. VCH is bereid in bijna alle
gevallen de eventuele kosten hiervoor voor rekening te nemen. Meer informatie:
wedstrijdzaken@volleybalclubhaastrecht.nl

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2013, samen met duizenden organisaties in het
land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights
en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Meer informatie te
vinden op http://www.nldoet.nl Ook VCH wil hier graag aan meedoen. Denk met ons mee en meld
een klus aan. Suggesties aanmelden kan bij: voorzitter@volleybalclubhaastrecht.nl

Op vrijdag 28 december vanaf ca. 19.00 tot rond middernacht. Eerst lekker een paar potjes
volleyballen en daarna een verloting, muziek en gezelligheid. Details volgen later middels een
officiële uitnodiging, maar zet 28 december vast in je agenda! Introducés zijn welkom (broer, zus,
buurman/vrouw, oud-lid, iedereen is welkom). Hou de website in de gaten:
http://www.volleybalclubhaastrecht.nl

Tijdens basisschoolvakanties is er GEEN training voor de jeugd C en mini's.
Tijdens de kerstvakantie is er voor ALLE leden geen training.

Door de kleding commissie is er een nieuw wedstrijdtenue uitgezocht. Te bezichtigen op de website
http://www.volleybalclubhaastrecht.nl . Hier kan ook je bestelling worden geplaatst. Passhirts zijn
beschikbaar bij Robert Merkus of Pieta van der Graaf.

VCH is nog steeds op zoek naar sponsors. Sponsoring kan op heel veel verschillende manieren. Ken je
een ondernemer (of een particulier) die bereid is VCH (of een specifiek team) te ondersteunen met
bijvoorbeeld shirtsponsoring: neem contact op met de sponsorcommissie- Bellina van Vliet. Per mail
bereikbaar op: bellina.van.vliet@hetnet.nl

Vergeet bij adres- ,telefoonnummer of mailadres wijziging niet om dit door te geven aan de
ledenadministratie: leden@volleybalclubhaastrecht.nl

