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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.
Trainingsstop
In de herfst vakantie (17 oktober) is er voor de Mini’s geen training. Trainingen van de junioren en senioren gaan wel gewoon
door! In de kerstvakantie van 24 december t/m 8 januari wordt er in het geheel niet getraind. Dit geldt voor ALLE teams.
Oliebollentoernooi
Dinsdag 27 december organiseren we weer het inmiddels traditionele VCH
Oliebollentoernooi. Dit toernooi voor alle VCH leden met introducés wordt ieder jaar
groter, sportiever en gezelliger. De ideale manier om op zowel sportief- als op sociaal vlak
je mede-leden beter te leren kennen. Hou deze datum vast vrij!
Shirtsponsor voor onze mini’s
We zijn heel blij en trots dat we Echte Bakker Arjan en Bianca van der Eijk bereid hebben
gevonden om shirtsponsor te worden van de groep mini’s. Tijdens de training van
maandag j.l. zijn de shirts uitgereikt aan de kinderen zodat ze zaterdag a.s. hun eerste uittoernooi kunnen spelen in hun mooie nieuwe shirts. Op zaterdag 29 oktober zullen ze voor de eerste keer voor eigen publiek
hun nieuw aangeleerde sport kunnen laten zien. Komt allen kijken! Ook zullen de mini’s om beurten tijdens de thuiswedstrijden
van de seniorenteams mogen fungeren als “mini van de week” waarbij ze als VIP bij zowel Dames 1 als Heren 1 worden
behandeld en alles mogen meemaken met deze teams. Trainer Rein zal de kinderen hiervan t.z.t. op de hoogte stellen.

Spelregelwijzigingen.
Zoals jullie hebben kunnen lezen Facebook en een eerder verzonden mail zijn er enkele spelregels gewijzigd m.i.v. huidig
seizoen. Wil je ze nog eens nalezen, ga dan naar: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/

Wat ook heel leuk en leerzaam is, is de site www.volleybalmasterz.nl Hier kun
je ook alle regels lezen, en online voor alle spelsituaties oefenen. Denk je dat
je ze allemaal onder de knie hebt, kun je hier je spelregelbewijs halen.

VCH 50 jaar
Het lijkt, en is nog ver weg maar in 2018 bestaat VCH 50 jaar. We zijn hier al een paar jaar voor aan het sparen, en we willen
graag dit heuglijke feit niet zo maar voorbij laten gaan. Om iets te organiseren dat zo veel mogelijk leden van VCH raakt, willen
we graag een “feestcommissie” instellen die binnenkort aan de voorbereidingen kan gaan beginnen en die een afvaardiging is
van alle teams. Bespreek het met je team, wijs een vrijwilliger aan en laat die iemand zich melden bij Ron de Ruiter:
voorzittervch@gmail.com
Eindfeest
Nu we dan toch in de feeststemming zijn, gaan we (zoals op de ALV beloofd) ook een oude traditie weer in ere herstellen en is er
een feest die het einde van het volleybalseizoen zal inluiden. Welk team voelt zich geroepen de organisatie hiervan dit jaar op
zich te nemen? Melden graag!
Trainerscursus
Nevobo stimuleert middels subsidies beginnende trainers, coaches en ouders
voor het volgen van een zogenaamde beginnerscursus training geven. Deze
cursussen worden bij voldoende belangstelling in huis gegeven (dus sporthal
Concordia). Kosten neemt VCH/Nevobo voor haar rekening. Voor (on)ervaren
trainers of mensen die trainer willen worden maar de stap naar de officiële VT-2
cursus te groot vinden, organiseert Scherp Volleybal een laagdrempelige cursus
van twee dagdelen van 3 uur waarin de deelnemer kennis maakt met de
belangrijkste principes van training geven. Deze cursus is ook zeer geschikt voor
ouders van jeugdleden! Een gekwalificeerde Nevobo opleider behandelt
de belangrijkste volleybal technieken en methodieken en helpt de cursisten op
weg om goede trainingen te kunnen verzorgen. Stefan van der Vlist (onze
trainerscoördinator) zal al onze bestaande trainers persoonlijk benaderen, maar
leden of ouders die hier ook belangstelling voor hebben kunnen zich melden bij
Stefan. svdvlist@gmail.com

Juniorleden
Na het succes van de ledenwerving van de mini’s gaan we ons nu wat meer concentreren op de
junioren. De bezetting van zowel de jongens als het meisjesteam is wat je noemt erg smal. We
kunnen dus nog wel wat jongens en meisjes in de leeftijd tussen 12 en 17 jaar gebruiken. Kijk in je
omgeving naar broertjes, zusjes, neven of nichten, buren etc. Ze kunnen altijd gratis en vrijblijvend 3
maal gratis meetrainen met de groep. Wie een nieuw lid in deze leeftijdscategorie aanmeldt
ontvangt een leuke volleybal verrassing.

Agenda








1 oktober beginnen de eerste thuiswedstrijden
29 oktober. 08.45 uur Eerste mini-thuis-toernooi.
Maandag 28 november Sinterklaas viering voor de Mini-groep (o.v.b)
Dinsdag 27 december het VCH Oliebollentoernooi
18 maart Recreanten lente toernooi. (o.v.b)
Voorjaar 2017: VCH eindfeest!!!!
Zomer 2018: 50 jaar bestaan VCH

Grote Clubaktie
Net als vorig jaar hebben de heren van de PR-commissie zich weer ingezet om ook
binnen VCH De grote Clubaktie weer van de grond te krijgen. Het zou heel fijn zijn
wanneer alle leden zich weer even kort inzetten om binnen hun eigen netwerk
(vrienden, familie, buren, collega’s) weer enkele loten te kunnen verkopen. En zelf
natuurlijk enkele loten kopen. Van de opbrengst van de lotenverkoop is maar liefst 80%
voor VCH. En er zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen. Kleine moeite, groot plezier!

Veel sportief succes in het komende seizoen en natuurlijk heel veel plezier!

Wil je ook eens iets kwijt in de nieuwsbrief, of wil je graag onderwerpen behandeld zien. Mail naar voorzittervch@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!

