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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.
Van de voorzitter
Op 6 juni j.l. heeft de ALV plaats gevonden. Hierbij waren 33 leden
aanwezig. Tijdens deze ALV heeft er een belangrijke
bestuurswisseling plaats gevonden. We hebben afscheid genomen
van Karin Versluis na een voorzitterschap van 4 jaar. Ook heeft
Mieke de Ruiter na 2 jaar aangegeven te stoppen met het beheren
van het secretariaat en Arthur Weghorst is gestopt met de
Technische Zaken. Ik wil langs deze weg nogmaals onze waardering
en dank uitspreken voor wat zij de afgelopen jaren voor VCH hebben
betekend. Kelly Stolwijk voert nu samen met Stefan van der Vlist de
Technische zaken aan, Ruud Kuyper is bereid gevonden het
secretariaat op zich te nemen en ondergetekende is jullie nieuwe
voorzitter geworden. Het volledige verslag van de ALV kunnen jullie
zoals gebruikelijk vinden op de website van VCH. Met dit nieuwe
team gaan we er weer hard tegenaan om er weer een succesvol en
plezierig jaar van te maken voor alle leden van VCH. We gaan ons
nog meer profileren binnen ons dorp zodat iedereen weet dat er in Haastrecht op alle niveaus en voor alle leeftijden kan
worden gevolleybald. Binnenkort krijgen jullie een extra nieuwsbrief waarin het nieuwe bestuur en alle overige leden die een
taak binnen VCH voeren zich aan jullie zullen voorstellen zodat iedereen weet bij wie je voor wat moet zijn indien je vragen of
opmerkingen hebt.
Ron de Ruiter
Agenda



Maandag 22 augustus 2016: Start trainingen (voor juiste dag en tijd zie de website!!!!)
Zomer 2018: 50 jaar bestaan VCH

Trainers
Ook op het trainersvlak zijn er ontwikkelingen geweest gedurende de zomerstop. Sander de Wit is helaas gestopt met het
trainen van Heren 2. We zijn erg blij dat we inmiddels een nieuwe trainer hebben kunnen aantrekken voor zowel Heren 1 als
Heren 2. Marco Balk zal beide herenteams gaan trainen en coachen. Tevens zal oud-voorzitter en VCH-erelid Gerard Merkus
samen met Sander van der Tang de trainingen van alle recreanten gaan verzorgen. Als klap op de vuurpijl zal Rein Versluis met
behulp van Manon en enkele jeugdleden de pas binnengestroomde mini’s gaan begeleiden en klaarstomen voor Volleybal.
Wil je ook eens iets kwijt in de nieuwsbrief, of wil je graag onderwerpen behandeld zien. Mail naar ledenvch@gmail.com

