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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 Website
Vorige week is de nieuwe VCH website live gegaan. Corné als webmaster en een externe partij zijn
maanden bezig geweest en hebben uiteindelijk een mooi resultaat neergezet. Leden en aspirant leden
kunnen hier alles vinden wat van belang is voor het goed functioneren van de vereniging.
Recreanten Mix1 kampioen
Op donderdag 22 maart is het 1e Recreanten Mixteam kampioen geworden van Poule A Gouwe Mix.
Uiteraard zijn ze door het bestuur in de bloemetjes gezet.
Prachtige prestatie van:
Maria de Goeij
Peter van der Heijden
Mark Verhoef
Erik van der Aar
Ria Stolwijk
Marianne de Visser
Marianne Zuidam (niet op de foto)

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.

Concordia’s Pubquiz
Cultureel Centrum Concordia organiseert op 22 juni 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, Claudia, Laura, Ria S. of Ron. Hou ook onze speciale Jubileum
facebook pagina in de gaten: https://www.facebook.com/50-jaar-VCH-531611173846343/
Agenda
 3 april 2018 Herhalingscursus Reanimatie en AED.
 21 april: Laatste thuiswedstrijden
 25 april 2018: laatste training van het seizoen voor ALLE teams.
 25 april 2018: Koningsspelen voor de jeugd mmv VCH
 V.a. 26 april 2018: sporthal niet meer beschikbaar i.v.m. voorbereidingen van Theaterstuk TROJE
 28 april 2018: P/D wedstrijden
 26 mei 2018: VCH op de Haastrechtse jaarmarkt
 12 Juni 2018: Algemene Ledenvergadering
 6 en 7 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!

