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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.
ALV
Op 13 juni is in Concordia de Algemene Leden Vergadering gehouden van VCH. Op deze vergadering heeft het
bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid. Het volledige verslag is binnenkort op de website te
vinden. Ook hebben we afscheid genomen van zowel Secretaris Ruud Kuyper als Penningmeester Carla Molenaar.
Beiden nemen om verschillende redenen tevens afscheid van VCH. We willen beiden bij deze nogmaals hartelijk
danken voor de bewezen diensten. Blij zijn we met de benoeming van Corné van der Pouw en Mark Verhoef als resp.
nieuwe secretaris en penningmeester. Daarmee is het dagelijks bestuur weer compleet en klaar voor het nieuwe
volleybalseizoen.

Seizoen 2017-2018
Alle teams, behalve de mini’s genieten inmiddels van een welverdiende vakantie
en houden hun conditie een beetje op peil door verschillende toernooien en
andere recreatieve dingen. De mini’s echter trainen nog tot en met maandag 26
juni. Dus zijn we weer begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe
seizoen. Team samenstellingen zijn reeds gemaakt, en ingeschreven bij NEVOBO.
Trainers zijn bekend, en start van de trainingen zijn vastgesteld. (zie agenda)
Een groot deel van jullie heeft inmiddels gebruik gemaakt van de pas sessies voor
de nieuwe shirts. Voor wie niet heeft gepast is door de kledingcommissie een
inschatting gemaakt. De bestelling is de deur uit, en de verwachting is dat ze ruim
voor de eerste wedstrijden bij ons zullen worden afgeleverd.

Minikamp
Op vrijdag 23 juni is de voltallige groep mini’s op volleybalkamp geweest bij
Camping Streefland. Onder leiding van Rein en Rohald, met hulp van Tim, Jesper, Lennart en Aletta zijn er allerlei
spelletjes gedaan, gegeten en geslapen in tenten. ’s Nachts is er gewaakt door verschillende ouders. Kortom veel
mensen hebben veel tijd en energie gestoken in een zeer geslaagd kamp. Namens het bestuur heel veel dank en
waardering hiervoor en zeker voor herhaling vatbaar. Meer foto’s staan op onze Facebook pagina..

Agenda







26 Juni 2017 laatste training voor de mini’s
Week van 15 augustus 2017 start training Dames, Heren en recreanten
Week van 22 augustus 2017 start training Mini’s en Jongens A
26 april 2018 laatste training van het seizoen voor ALLE teams.
V.a. 27 april sporthal niet meer beschikbaar i.v.m. voorbereidingen van Theaterstuk TROJE
Zomer 2018: 50 jaar bestaan VCH

Vrijwilligers
Als vereniging zijn we volledig afhankelijk van de werkzaamheden van alle vrijwilligers. Vele handen maken immers
licht werk.
We zijn dan nog op zoek naar leden of ouders die de volgende taken voor ons wil beheren:
Materiaalman/vrouw: Het up-to-date houden van al onze materialen. Bijv. Ballen op spanning houden, controleren
of netten en antennes e.d. nog heel zijn, muziekinstallatie regelmatig opladen, andere trainingsmateriaal
inventariseren of voorstellen en inkopen.
PR commissie: Zorgen dat VCH in de pers of social media wordt genoemd, coördineren acties (zoals Grote Club
Aktie), redactie van de Nieuwsbrief? Zo veel als mogelijk om de naamsbekendheid van VCH te promoten.

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
Inmiddels hebben zich aangemeld:
H1: Joost
D1: Anouk, Laura
Recreanten: Ria S.
We missen dus nog een afvaardiging van D2, H2, H3, Jongens A en Mini’s

Troje
Zoals jullie in de agenda zien zal in het voorjaar van 2018 de stichting
Theaterbakkerheij weer een groots spektakel opvoeren in “onze” sporthal.
Waarbij vorig jaar De Titanic al zeer groots en professioneel was opgezet
moet TROJE deze musical in al haar facetten ruimschoots gaan overtreffen.
Dit betekent echter wel dat VCH haar trainingen iets eerder moet gaan
stoppen. VCH zal i.s.m. de producenten een speciaal VCH-tarief voor een van
deze voorstellingen trachten uit te onderhandelen. We houden jullie daarvan
uiteraard op de hoogte.

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!

