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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.
Grote Clubaktie
Dit jaar zal VCH weer actief zijn voor De Grote Clubaktie. Hiervoor zullen loten worden
verkocht waarvan maar liefst 80% van de opbrengst bestemd is voor de vereniging. De
loterij wordt landelijk georganiseerd om alle verenigingen te steunen, en daarnaast
zijn er mooie prijzen te verdienen zoals maar liefst € 100.000, auto, reischeques en
nog veel meer. De mannen van team Heren 2 hebben dit jaar de verantwoordelijkheid
op zich genomen om zo goed mogelijk te scoren. Zeer binnenkort zullen jullie door
een van hen worden benaderd voor het kopen en verkopen van loten. Help hun, en
daarmee jezelf!
Nieuwe Nederlands Kampioen
Wellicht hebben jullie het al in de pers vernomen of op Facebook, maar VCH heeft een echte
Kampioen in ons midden. Zaterdag 12 september is Rein Versluis (recreanten team) de nieuwe
Nederlands kampioen Kaasrollen geworden tijden de proeverij in Haastrecht. En daar zijn we
natuurlijk reuze trots op!

Facebook
Het zal de meesten van jullie niet zijn ontgaan dat VCH ook een eigen Facebook pagina heeft. Hier worden korte nieuwtjes,
uitnodigingen voor toernooien, NEVOBO-nieuws en andere dingen geplaatst. Word vriend van onze pagina, en blijf snel op de
hoogte van wat er speelt binnen VCH en de volleybalwereld. Wil je zelf eens iets plaatsen? Foto’s stukjes, verslagen of gewoon
iets dat je wilt delen….. ga je gang. Als het goed is kun je dit zelf plaatsen.

Vooraankondiging
Om alvast in je agenda te plaatsen: (nog enigszins onder voorbehoud)
Maandag 28 december 2015 : Grand Concordia Event (oftewel: VCH Oliebollentoernooi)
Zaterdag 12 maart 2016: Bedrijventoernooi
Zaterdag 19 maart 2016: Recreanten Lente toernooi.
Donderdag 28 april 2016: Laatste trainingen.

Titanic
Het kan je bijna niet zijn ontgaan maar vanaf 6 mei 2016 zal in onze vertrouwde sporthal een heuse
professionele musical worden opgevoerd: Titanic. Vooralsnog zijn er 8 voorstellingen gepland. Dit
betekent echter dat vanaf 29 april geen gebruik meer kan worden gemaakt van de sporthal. Wil je hier
meer over weten, kijk dan op www.titanicgouda.nl of kijk voor de teaser op :
https://youtu.be/O1hFJkIXKXw . Let bovendien op je mail: VCH is nog in onderhandeling met de
organisatie voor een exclusief VCH-Arrangement.

Nieuwe leden
We hebben de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:
Inge Roodenburg (Meisjes B)
Robin de Rooij (Dames 2)
Sander de Wit (Trainer Heren 2)
Spelregelwijziging 2015-2016
Zaterdag aanstaande beginnen weer de eerste wedstrijden. Wij willen jullie informeren over een hele belangrijke wijziging in de
spelregels. Het aanraken van het net is weer fout vanaf het huidige seizoen 2015-2016.
Hoofdregel: indien een speler het net tussen de antennes aanraakt terwijl hij de bal speelt of probeert te spelen, is dit fout!
Hiervoor dient wel de bal in de buurt te zijn. Indien iemand met bijvoorbeeld een blok het net raakt, terwijl de bal niet in de
buurt is, is dat niet fout. Voor meer informatie verwijs ik jullie naar de mail hierover die op woensdag 16 september hierover is
verzonden.
Trainingstijden
Na de eerder dit seizoen gewijzigde trainingstijden zijn er op toch veler verzoek weer enkele veranderingen doorgevoerd.
Inmiddels is dit bij jullie wel bekend. Ook op de website zullen de wijzigingen z.s.m. worden doorgevoerd.
Vrijwilligers
Na onze herhaalde oproepen voor meer vrijwilligers en mensen die een bepaalde taak op zich willen nemen is hier uiteindelijk
toch heel erg positief op gereageerd. Diverse teams hebben zich aangemeld en zijn inmiddels druk bezig om bepaalde zaken
structureel voor te bereiden en effectief aan te pakken. Denk aan ledenwerving, toernooiorganisatie, fondsenwerving,
gymlessen voor de basisscholen, clinics, huttendorp etc. Maar we zijn er nog niet. Alle hulp is welkom. Heb je ideeën, suggesties
of opmerkingen? Laat ze ons weten!
Apps
Graag willen we jullie attenderen op het bestaan van heel handige apps, waarop je alle wedstrijdschema’s uitslagen en standen
kunt raadplegen. Met deze apps op je tablet en/of op je smartphone ben je altijd up-to-date. Je kunt ze vinden in je app-store of
op internet en zijn gratis te downloaden. Bijv.: Mijn volleybal of op volleybal.nl Deze apps op je smartphone kunnen ook
automatisch gebruik maken van je agenda.

Wil je ook eens iets kwijt in de nieuwsbrief, of wil je graag onderwerpen behandeld zien. Mail naar ledenvch@gmail.com
(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: ledenvch@gmail.com) Ook verhuisberichten graag tijdig
doorgeven!

