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Beste leden,
Zaterdag 20 april a.s. om 17.00 uur speelt Jolanda Vianen haar laatste wedstrijd voor
VCH Dames 1. Jolanda is vele jaren lid geweest van VCH als vaste speelster en een van de
drijvende krachten van Dames 1. Haar teamgenoten willen dit graag een beetje feestelijk
maken en vragen alle leden van VCH, van jeugd tot recreanten en competitie spelende
leden om hierbij aanwezig te zijn als soort van eerbetoon aan Jolanda . Na afloop is er
tijd om gezellig bij te kletsen. Uiteraard is dit voor Jolanda zelf nog een verassing.
Tegelijkertijd wordt op het andere veld een spectaculaire wedstrijd van Heren 1
gespeeld. Komt allen!
(foto: Simone Abel)

Trainingen





Er zijn geen trainingen voor de mini’s en meisjes C van 27 april tot en met 5 mei.
Dinsdag 30 april (Koninginnedag) zijn er geen trainingen voor alle teams.
Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) zijn er geen trainingen voor alle teams.
We trainen dit seizoen tot en met donderdag 30 mei.

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal dinsdag 4 juni plaatsvinden (onder voorbehoud). Hierover krijgen jullie nog
persoonlijk bericht. Zet vast in je agenda!
Ledenwerving
Zoals ook alle andere verenigingen kampt ook VCH met een teruglopend ledenaantal. We willen dan ook een beroep
op jullie doen om in je naaste omgeving mensen enthousiast te maken voor het volleybal. Nodig vrienden, familie en
bekenden uit om eens een paar keer gratis en vrijblijvend mee te trainen. Dit kan op allerlei niveaus en voor alle
leeftijden. (ons oudste recreanten lid is 65 jaar)

Recreanten Lente toernooi
Op 23 maart jl. is door de recreantengroep weer het jaarlijkse Lente toernooi georganiseerd. Inmiddels meer bekend
als het salade toernooi. Dit avondtoernooi is bedoeld voor recreantenteams uit de omgeving en heeft naast een
sportief karakter ook zeker een zeer ontspannen sfeer. Voor ieder deelnemend team is na afloop een Home-made
salade beschikbaar. Vanuit VCH deden dit jaar maar liefst 3 recreanten teams mee. De foto’s geven een beeld van
het toernooi. Meer foto’s zijn te zien op de VCH website: http://www.volleybalclubhaastrecht.nl

Stroopwafelactie
Deze week is de stroopwafelactie van start gegaan georganiseerd door Dames 1. Deze heerlijke Goudse stroopwafels
zijn te koop voor slechts € 2,50 per pakje van 10 ex. Koop zoveel mogelijk pakjes bij een van de dames en steun
hiermee de vereniging. Ook zaterdag tijdens de laatste wedstrijd van Jolanda Vianen zijn ze volop te koop.

Tot op de jaarvergadering.

(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:
leden@volleybalclubhaastrecht. nl)

