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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.
Start training Seizoen 2018-2019
De zomer is nog niet voorbij maar over een week beginnen de basisscholen weer met de lessen. Dit betekent dat ook
de sporthal weer beschikbaar is. Dus vanaf maandag 27 augustus starten we weer met onze wekelijkse trainingen.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van enkele leden van de herenteams. Hier zullen dan ook enkele
wijzigingen in plaats vinden. De betrokkenen zijn of worden persoonlijk door de TC hierover geïnformeerd. Voor de
overige teams kun je de juiste trainingstijden vinden op onze website. Voor vragen hierover kun je wenden tot de
Technische Commissie; Stefan of Kelly.
VCH jubileumfeest
Nog 2 weken en dan zal op 1 september het grote VCH Jubileumfeest plaatsvinden.
De Jubileumcommissie is al maanden bezig met de voorbereidingen. Het belooft
een spectaculair feest te worden. Alle seniorleden zijn persoonlijk uitgenodigd, en
voor zover de gegevens van oud-leden nog aanwezig, en actueel waren, hebben
ook zij een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Daarnaast staat de uitnodiging op
Facebook en natuurlijk onze website. Mocht je je nog niet aangemeld hebben, kan
dat alsnog, maar doe het snel. Inloop is vanaf 20.15 uur, en de officiële opening in
aanwezigheid van onze burgemeester is om 21.00 uur. Zorg dat je dan aanwezig
bent!
Verrassingstocht voor alle CMV jeugd 1 september
Speciaal voor onze CMV-jeugd wordt er vanaf 16.30 uur tot ong. 18.30 uur een verrassingstocht georganiseerd. Start
is bij Concordia. Trainer Rein en zijn staf komen zeer spoedig met nadere informatie hierover.
Huttendorp
Zoals ieder jaar verzorgt VCH ook dit jaar weer op 21 augustus voor de deelnemers van Het Huttendorp een speciale
Volleybalochtend. Vanwege het jubileumjaar pakken we extra uit met diverse opblaasbare volleybal attributen.
Zoals gebruikelijk vindt e.e.a. weer plaats in onze vertrouwde sporthal. Zeer belangrijk voor onze PR!

Grote Clubaktie
Op 15 september start weer De Grote Clubactie. Jullie zullen weer worden benaderd om zelf en binnen jullie familie
en vrienden enige loten te verkopen. We realiseren ons dat dit niet altijd door iedereen met enthousiasme wordt
ontvangen, maar de jaarlijkse opbrengst hiervan voor de clubkas van VCH kunnen we niet missen.
Finale EK Beachvolleybal
Bij een special gezonde recepten wedstrijd georganiseerd door Nevobo en
Rabobank heeft de inzending van VCH de eerste prijs gewonnen, t.w. 100
dagkaarten voor de finales van de
Heren bij het EK Beachvolleybal in
Den Haag. Als shirtsponsor van onze
CMV-jeugd en Jongens-A besloot
onze
lokale
Rabobank
Krimpenerwaard
tevens
het
busvervoer naar Den Haag te
organiseren. Zo konden op de
snikhete zondag 22 juli maar liefst
100 VCH-leden met vrienden en
vriendinnen gratis naar dit fantastische evenement met een luxe touringcars
van FC Excelsior en TeamNL Het was een fantastische dag.

Concept Wedstrijdschema
Mensen die de speciale Nevobo Competitie app op hun
telefoon hebben geïnstalleerd, hadden het al gezien. Het
concept wedstrijdprogramma voor de senioren en de
recreanten staat hier al op. Let op! Dit is nog een concept.
Voor wie deze app niet wil installeren is het wedstrijdschema
ook te raadplegen op de Nevobo site EN op onze eigen
website.

Krimpenerwaard in beweging
Op zaterdag 8 september kun je alweer voor de 7e keer meedoen met “Krimpenerwaard in beweging”. Je kunt hier
een mooie fiets- of wandeltocht maken, en daarmee geld voor VCH verdienen. Meer informatie op www.kib2018.nl.
Je kunt inschrijven en starten bij de Boezemmolen aan de Oostvlisterdijk in Haastrecht.

Agenda
 21 augustus 2018: Huttendorp volleybal
 27 augustus 2018: Start trainingen
 1 september 2018: Verrassingstocht voor de CMV Jeugd
 1 september 2018: VCH’s grote Jubileumfeest
 8 september 2018: Krimpenerwaard in beweging
 15 september 2018: Start Grote club Aktie
 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

