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Nieuwsbrief 6.

Wk 45-2013

Beste leden VCH,
Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie op de hoogte houden van zo veel mogelijk nieuwtjes en dingen die spel binnen
onze vereniging.

Training
Gedurende de kerstvakantie in de weken van 23 december tot 4 januari is er geen
training. Dit geldt voor zowel de jeugd, senioren als recreanten.

Clinics
Het bestuur wordt regelmatig benaderd of we interesse hebben om volleybal-clinics te verzorgen op de basis scholen en BSO.
Een uitstekende manier om de jeugd op speelse wijze kennis te laten maken met onze sport Volleybal. Ook hiervoor willen we
graag een beroep doen op onze leden. Wie is/zijn bereid hierbij te assisteren. Opgeven bij Karin: voorzittervch@gmail.com

Apps
Graag willen we jullie attenderen op het bestaan van heel handige apps, waarop je alle wedstrijdschema’s uitslagen en standen
kunt raadplegen. Met deze apps op je tablet en/of op je smartphone ben je altijd up-to-date. Je kunt ze vinden in je app-store of
op internet en zijn gratis te downloaden. Bijv.: Mijn volleybal of op volleybal.nl Deze apps op je smartphone kunnen ook
automatisch gebruik maken van je agenda.

Grote Clubactie
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen over de Grote Clubactie. Velen van jullie hebben inmiddels loten gekocht.
Een van de meisjes van Dames 1 heeft zelfs 50 loten kunnen verkopen. Waarvoor Hulde! 80% van de opbrengst van de
lotenverkoop is bestemd voor VCH, die daar in het voorjaar 2014 een leuk jubileum feest van wil bekostigen. Er zijn echter nog
loten beschikbaar a € 3,- per stuk. Voor wie nog niet heeft gekocht en toch zijn bijdrage alsnog wil leveren kunnen er nog loten
worden gekocht TOT 28 november. Stuur een mailtje naar leden@volleybalclubhaastrecht.nl, en we zorgen dat je alsnog loten
krijgt.

Festiviteiten om in de agenda te zetten.
30 november Bedrijventoernooi: Bedoeld voor onze sponsors, en overige bedrijven. (zie nieuwsbrief 4)
27 december Oliebollen toernooi: Na het grote succes van 2012 gaan we op herhaling. Nadere informatie volgt spoedig.
22 maart 2014: Recreanten toernooi.
Mei 2014: Feestelijke viering van VCH 45 jaar.

Vrijwilligers
Het bestuur hecht er grote waarde aan om haar grote waardering uit te spreken aan alle leden en ouders die er iedere keer
weer voor zorgen dat VCH draaiende wordt gehouden. We hebben het over train(st)ers, begeleiding, scheidsrechters, alle
commissie leden, coördinatoren, sponsors, publiek en iedereen die belangeloos helpt binnen onze vereniging. Om te voorkomen
dat altijd dezelfde mensen worden ingezet, is alle hulp welkom. Wil je ook iets doen? Spreek een van de bestuurs- of commissie
leden aan, en bied je hulp aan! Nogmaals: HARTELIJK DANK!

Scheidsrechters
Op zaterdag 26 oktober hebben zeven speelsters van Meisjes A1 een scheidsrechtercursus gevolgd die door Stefan van der Vlist
en Manon van Vliet werd gegeven. Manon had hen eerder al geïnformeerd over de verschillende tekens die een scheidsrechter
kan maken en wanneer welk teken moet worden gebruikt. Dit werd tijdens de cursus met spelsituaties nagebootst. Naast het
oefenen van de tekens kregen zij ook uitleg over wat er allemaal komt kijken bij het fluiten van een wedstrijd. Niet alleen tijdens
een wedstrijd, maar ook ervoor en erna. Na de cursus mochten vier speelsters direct hun opgedane kennis in een echte
competitiewedstrijd toepassen. Het doel van de scheidsrechtercursus is dan ook: learning by doing. Iedereen was erg
enthousiast en de speelsters hebben het allen geweldig gedaan. Mogelijk dat jullie hen binnenkort terugzien op de
scheidsrechtersstoel. Ook interesse? Neem contact op met Stefan wedstrijdzakenvch@gmail.com

Ledenadministratie
Graag willen we onze ledenadministratie up-to-date houden. Wijzigt je adres, telefoonnummer, mobiele nummer of mailadres.
Geef het dan door aan de ledenadministratie. leden@volleybalclubhaastrecht.nl

Vernieuwd reglement met betrekking tot gele en rode kaarten
In de bijlage vinden jullie de vernieuwde regels m.b.t. gele en rode kaarten en de bestraffing. Uiteraard gaan we er van uit dat
dit binnen onze vereniging eigenlijk niet van toepassing is.

Tussenstanden
Team
Gespeeld Punten
Dames 1
7
8
Heren 1
6
25
Heren 2
5
10
Heren 3
5
14
Jongens C1
6
14
Meisjes A1
5
8
Meisjes C1
5
16
Recreanten Dames 3
7
Recreanten mix 1 3
11
Recreanten mix 2 3
10
Recreanten mix 3 2
7
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plaats
10
1
10
5
2
5
1
2
1
1
2

