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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.
VCH krijgt een nieuwe website
Zeer binnenkort zal de nieuwe VCH Website on-line komen. Achter de schermen is door Corné samen met
een externe partij hard gewerkt om de VCH website in een nieuw en modern jasje te steken. Er zijn nog
wat kleine dingetjes die moeten worden aangepast. We houden jullie op de hoogte.
Troje
Onlangs zijn jullie benaderd met een kortings-aanbieding voor kaarten
van het spektakelstuk Troje dat in sporthal Concordia wordt
opgevoerd. Je kunt kaarten bestellen met €5 korting op 11 mei.
Aanbieding geldt tot 1 februari a.s.
Grote Clubaktie
De Grote club Aktie 2017 is afgelopen. Totale opbrengst was € 765. Dit
is hoofdzakelijk te danken aan onze jeugdleden, waarvoor hartelijk
dank. Helaas hebben de senioren het enigszins laten afweten. De
opbrengst zal worden gebruikt voor het VCH 50 jaar jubileum.
Kampioenschap CMV jeugd.
CMV jeugd is winterkampioen geworden in Nivo 4.
Super prestatie van Maartje, Mirthe, Noa, Nina en Tess
en hun natuurlijk hun coaches.

Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank draag sportverenigingen een warm hart toe. Zo is Rabobank Krimpenerwaard o.a.
medeshirtsponsor van onze mini’s en het Jongens A team. In 2017 is Rabobank begonnen met de Clubkas
Campagne. Er is toen ook redelijk gestemd door VCH leden en hebben we een leuk bedrag kunnen
ontvangen. We willen jullie vragen om zoveel mogelijk stemmen op VCH te krijgen van familie, vrienden en
buren.
Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code
waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 27 maart t/m dinsdag 10 april
brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of
stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen,
waarvan maximaal één stem op dezelfde vereniging mag worden uitgebracht.
Let op: alleen leden van Rabobank Krimpenerwaard mogen stemmen. Als je
klant bent, ben je niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant
van de bank? Dan kan hij/zij lid worden. Alle klanten die uiterlijk op 14
februari 2018 lid zijn van onze bank ontvangen automatisch een stemcode om
te kunnen stemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan via www.rabobank.nl/leden.
Jumbo Aktie sparen voor je sportvereniging

Vanaf woensdag 7 februari kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze sportvereniging. Bij elke besteding van
€10, ontvangt u een sportpunt. Deze sportpunten kunt u toekennen aan een sportvereniging van uw
keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze sportvereniging te geven. Van de punten die we ophalen
kunnen wij namelijk extra sport en spelmaterialen voor onze sportvereniging aanschaffen!
Op de website www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kunt u onze vereniging opzoeken en zien wat
onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de sportpunten ook direct aan onze vereniging toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app. Deze app is
binnenkort beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of
Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app kunnen de sportpunten heel
makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren in
de Jumbo filialen in de daarvoor gemaakte dropboxen. We willen u bij voorbaat danken voor het
meesparen voor onze vereniging.

Volley 2018
De zomer van 2018 staat bol van de volleybal activiteiten. Zo organiseert NEVOBO naast de World Grand
Prix, World League en World Tour een uniek groots volleybalevenement waarin de drie disciplines van
onze sport op één locatie samenkomen. Volley2018 omvat het WK Zitvolleybal, het EK Beachvolleybal en
het EK Volleybal voor Junioren Mannen. Het WK en de EK’s worden allemaal gespeeld op bijzondere
locatie, in de speelsteden Arnhem, Apeldoorn, Den Haag, Ede, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Venlo.
Een bezoek aan een van deze evenementen is zeer de moeite waard.
Concordia’s Pubquiz
Cultureel Centrum Concordia organiseert op 9 maart een Pubquiz. Een gezellig samenzijn waarbij je je
kennis kunt testen over heel uiteenlopende onderwerpen (sport, muziek, Geschiedenis, Haastrecht etc.
etc.). Teams van minimaal 3 en maximaal 5 personen kunnen zich inschrijven op de site van Concordia. Er
is plaats voor maximaal 20 teams. Dus vol=vol.
Let op: is niet alleen voor VCH leden maar voor iedereen toegankelijk.
VCH 50 jaar
Wat gaan we doen in ons jubileumjaar? Een tipje van de sluier:
 Lancering van de vernieuwde website
 VCH presenteert zich op de Haastrechtse jaarmarkt op bijzonder uitgebreide wijze.
 Voor ieder VCH-lid wordt een speciale herinnerings …………. gemaakt.
 Er wordt een prachtig boek gemaakt over de geschiedenis van VCH.
 Op 1 september vindt er een groot jubileumfeest plaats in Concordia.
 ………………….
Heb je vragen of opmerkingen over het jubileum kun je terecht bij een van de leden van de
jubileumcommissie: Anouk, Bodil, Joost, Melanie, Laura, Ria S. of Ron. Hou ook onze speciale Jubileum
facebook pagina in de gaten: https://www.facebook.com/50-jaar-VCH-531611173846343/
Agenda
 7 februari 2018: start Jumbo spaaractie
 14 februari 2018: uiterlijke aanmelding als Rabobank lid (zie eerder bericht in deze nieuwsbrief)
 9 maart 2018: Concordia’s Pubquiz
 24 maart 2018: Recreanten lente toernooi
 25 april 2018: laatste training van het seizoen voor ALLE teams.
 V.a. 26 april 2018: sporthal niet meer beschikbaar i.v.m. voorbereidingen van Theaterstuk TROJE
 26 mei 2018: VCH op de Haastrechtse jaarmarkt
 Juni2018: Algemene Ledenvergadering
 Juni 2018: Minikamp
 21 augustus 2018: Huttendorp volleybal
 1 september 2018: VCH’s grote Jubileumfeest
 3 september 2018: Start trainingen seizoen 2018-2019
 28 december 2018: (ovb) VCH Oliebollentoernooi
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!

