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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.
Grote Clubaktie
Op 15 september is De Grote Clubactie weer van start gegaan. Jullie hebben inmiddels een lotenboekje ontvangen.
Als ieder lid tenminste 5 loten a € 3 (ver)koopt ( €15) kunnen we proberen de opbrengst van vorig jaar te
overtreffen. (80% is voor de club).Je maakt kans op leuke prijzen en je help VCH er enorm mee. Verkoop is
uitsluitend per machtiging. Lever je boekje zo snel mogelijk weer in bij je aanvoerder, trainer of een bestuurslid,
doch uiterlijk 15 november! Trekking is 12 december.
VCH 50 jarig jubileumboek.
Tijdens de feestelijke viering op 1 september zijn de eerste exemplaren van het speciaal
samengestelde jubileumboek aangeboden aan de ereleden en aan de burgemeester. Dit
boek is in beperkte oplage geproduceerd en is te koop voor €25. Wil je dit boek kopen,
stuur even mailtje naar voorzittervch@gmail.com en we zullen zorgen da hij bij je wordt
afgeleverd. Een inkijkexemplaar is aanwezig.
Contributie 2018-2019
Binnenkort ontvangen jullie van de penningmeester de contributienota voor het
komende seizoen.
Situatie van onze herenteams
Zoals velen van jullie weten hebben enkele van onze heren dit seizoen om uiteenlopende redenen besloten niet
meer voor VCH te spelen, of toe te treden tot een van de recreantenteams. Dit heeft er toe geleid dat we komend
seizoen nog slechts 2 herenteams in de competitie hebben. Heren 3 bestaat nu uit oud-Jongens A, aangevuld met
oud-heren 3. Heren 2 bestaat niet meer, en de overige heren bemannen nu Heren 1. Tevens hebben we een
dringend beroep op deze heren gedaan om bij toerbeurt de training te gaan verzorgen bij Heren 3. We realiseren
ons dat dit een verre van ideale situatie is voor beide teams, maar hopen en vertrouwen op begrip in deze.
Agenda
• 15 september 2018: Start Grote club Aktie
• 27 december 2018: VCH Oliebollentoernooi
• 23 maart 2019: Recreanten lente/salade toernooi

Ingezonden bijdrage van Gerard Merkus nav het benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau
Door de jubileumcommissie is een groot feest georganiseerd dat door
burgemeester R. Cazemier werd geopend. Ongeveer 1,5 jaar geleden
heb ik de voorzitter gevraagd om Nico voor te dragen voor een lintje.
Gezien zijn inzet voor VCH en het volleybal vond ik dat hij dat
verdiende. Op verzoek van Ron heb ik een overzicht gemaakt van zijn
activiteiten en bezigheden voor VCH. Tijdens het interview m.b.t. het
jubileumboek begreep ik van Ron dat de burgemeester het
jubileumfeest zou openen. Wetende dat een burgemeester niet komt
om alleen maar een feest te openen begreep ik hieruit dat Nico een
lintje uitgereikt zou krijgen. Niets vermoedend loop ik met Ria naar
Concordia voor de grote feestavond waar deze avond het jubileumboek
zou worden uitgereikt aan de ereleden en de burgemeester. Na de
uitreiking, en het openingswoord van de voorzitter, werd ik gevraagd om nogmaals op het podium te komen. Daar
werd ik verrast met een toespraak door de burgemeester en deelde hij mij mee dat ik benoemd was tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Een complete verrassing. Door Ria goed geheim gehouden en verrast dat kinderen,
kleinkinderen en een aantal familieleden aanwezig waren zonder dat ik daar erg in had. Maar blij dat ook Nico het
lintje voor zijn verdienste opgespeld kreeg. Dan krijgt zo’n feestavond voor jou een geheel andere wending. Je krijgt
felicitaties, je wordt gevraagd voor een interview en heb je onverwachts je “eigen” feestje. Wat een geweldige en
verrassende feestavond. Bij deze wil ik dan ook het bestuur en de leden heel hartelijk bedanken voor jullie
waardering die ik op deze wijze mocht ontvangen.
Ik zal namens VCH het lintje dan ook met trots dragen.
Gerard.
Ingezonden bijdrage van Nico Stolwijk nav het benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau
De feestavond is naar mijn mening erg geslaagd als je ziet dat er toch nog
veel oud leden op af zijn gekomen en nieuwsgierig waren.
Bij het officiële gedeelte in het begin van de avond met uitreiking van het
jubileumboek aan Gerard, Thea, Andre, en Nico wat er bijzonder goed
uitzag. (wat heeft Gerard er een hoop tijd ingestopt!)
Denk je mooi, nu kan het feest beginnen, maar het was nog niet
afgelopen. Komt de burgemeester het podium opgelopen, begint een
speech te houden wat Gerard allemaal heeft betekend voor VCH (en dat is
veel) met als eind resultaat een lintje en een bos bloemen.
Dat was nog niet alles. Ik keek stiekem naar de emmer met bloemen en ik
voelde gelijk nattigheid; er zat nog een bos in.
Ook ik moest op het matje komen bij de burgemeester, had ook een hele
opsomming wat ik voor VCH had gedaan (ik voelde me steeds kleiner
worden) sta je daar dan in de belangstelling en aan het eind van de speech
komt de burgemeester met de laatste woorden, ook de koning heeft zich
ermee bemoeid, van die jongen heeft ook een lintje verdiend. (is die Willy
toch een goeie gozer!) Kreeg ik het lintje opgespeld, dan ben je wel een grote kerel maar dit doet toch wel wat met
je. Dit gebeurt maar 1 keer in je leven!
Als je dan achteraf gaat kijken dat je familie er ook was, wist je dat er meer aan de hand was maar ja, dat is
makkelijk. Na alle plechtigheden kon het feest beginnen, De jubileumcommissie heeft zich enorm ingezet en het was
dan ook zeer geslaagd. Klasse!
Ik wil het bestuur bedanken voor de inspanning, (het kost toch een hoop regelwerk voor dat geregeld is) en ben er
best trots op dat dit is gebeurd.
Nico

Spelerspas
Wanneer je spelerspas is verlopen wordt door Nevobo automatisch een nieuwe pas geproduceerd. We krijgen
regelmatig commentaar dat daar een (hele) oude foto op staat. De pas wordt geproduceerd met de foto die op dat
moment binnen de ledenadministratie bekend is. Wil je een pas met een recente foto? Mail dan een recente
(pas)foto naar: ledenvch@gmail.com . Er zal dan een nieuwe pas worden gemaakt met de nieuwe foto. Ook indien je
mailadres, telefoonnummer of woonadres wijzigt graag tijdig doorgeven aan de ledenadministratie.
Foto’s en meer
Wil je nog eens nagenieten van de foto’s en de gemaakte videoreportage?
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1815388078557943&type=1&l=6beefebeb3
http://www.rtvkrimpenerwaard.com/web/nieuws/twee-lintjes-uitgereikt-tijdens-jubileumfeest-vch-video/

