
 

 

 
Voorzitter: Ron de Ruiter 
@mail: voorzittervch@gmail.com 
 
Secretariaat: Corné van der Pouw 
@mail: secretarisvch@gmail.com 
 
Penningmeester: Mark Verhoef 
@mail: penningmeestervch@gmail.com 
 
Website: www.volleybalclubhaastrecht.nl 
Facebook: Volleybal Club Haastrecht 

Nieuwsbrief 33 Wk 45-2018 

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. Met name vanuit de mini’s wordt er flink 

gescoord.  De opbrengst voor VCH is maar liefst 80%. Als je dat nog niet hebt gedaan, 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 nog heel beperkt te koop voor €25. Wil je 

dit boek kopen, stuur even mailtje naar voorzittervch@gmail.com en we zullen zorgen 

dat hij bij je wordt afgeleverd.  

Agenda 

 15 september 2018: Start Grote club Aktie 

 3 december 18.00 uur Sinterklaas viering bij de mini’s 

 3 december 22.15 uur Sinterklaas viering bij de Recreanten 

 28 december 2018: VCH Oliebollentoernooi (datum is gewijzigd!) 

 23 maart 2019: Recreanten lente/salade toernooi 
 
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. 

Sinterklaas 
Op maandag 3 december zal Sint met zijn Pieten langs komen tijdens de training van de mini’s. 
Wellicht heeft hij nog wel een verrassing voor de kinderen. 
In de avond, na de wekelijkse training, zal de recreantengroep weer  op hun eigen, chaotische 
en onnavolgbare wijze de verjaardag van de Sint gaan vieren.  
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Trainingen 
Tijdens de kerstvakantie is er geen training. Dit geldt voor 
alle teams. (dus 24 december tot 5 januari 2019). 
Wel is er uiteraard weer ons inmiddels traditionele 
Oliebollentoernooi op 28 december, waarbij weer met een 
grote verloting prachtige prijzen zijn te verdienen.  In de 
middag volleyballen de mini’s, in de avond de senioren. 
Nadere informatie volgt. 
 
 
 
 
Huttendorp 

Sinds vele jaren verzorgt een groep vrijwilligers van VCH tijdens het Huttendorp een 
ochtend volleybal in de sporthal. Dit jaar hadden we extra uitgepakt met veel 
opblaasbare attributen. Tijdens de laatste bestuursvergadering werd het bestuur 
door de organisatie van Huttendorp verrast met een heerlijke taart. Als felicitatie 
voor ons 50-jarig jubileum en als dank voor de jarenlange inspanning. Dank aan alle 
mensen die hier dit jaar of in het verleden aan hebben bijgedragen. De taart smaakte 
heerlijk!  
 
 
 

 
Trainer Dames 1 
Enkele weken geleden heeft Teus, de trainer van Dames 1, aangegeven dat hij i.v.m. gezondheidsproblemen niet 
langer de training en coaching van onze dames kan verzorgen. Heel vervelend voor VCH, maar in de eerste plaats 
natuurlijk voor hemzelf. Met behulp van Kees (trainer Heren 1) en Rik (een familielid van Teus) zijn we de eerste 
weken doorgekomen. Het bestuur en de TC is nog hard bezig om voor een definitieve vervanging te zorgen. Niet 
onvermeld mag blijven dat we na een oproep veel positieve reacties hebben gehad van de ons omringende volleybal 
verenigingen. Met name de reacties van bestuur en trainers van Vollingo, Jupiter en Dosko waren hartverwarmend 
en zeer behulpzaam. We hopen snel een goede en definitieve vervanger(s) te kunnen voorstellen. 
 
Heren 3 
De selectie van Heren 3 is momenteel vrij dun. Dit is het gevolg van opzeggen van enkele leden en het samenvoegen 
van H1 en H2. Enkele heren van H1 hebben de taak op zich genomen (waarvoor dank) om beurtelings een training te 
verzorgen. Voor heren (of dames) van de recreantengroep die wel eens een extra training zouden willen hebben is er 
de mogelijkheid, na overleg, nu en dan aan te schuiven op donderdagavond 19.45 tot 20.45 uur. Dit maakt de groep 
iets groter en inspirerender voor zowel team als trainer. 
 
Pubquiz 
Iedere eerste vrijdag van de maand organiseert Theater Concordia een gezellige pubquiz. Maak een team van 3 tot 5 
personen en schrijf je in op theaterconcordia. Een gezellige avond uit, met leuke vragen over allerlei soorten 
onderwerpen en leuke prijzen. Gepresenteerd  door o.a. jullie eigen voorzitter. Eerstvolgende pubquiz is op 7 
december a.s.  Doen hoor!

 

https://www.theaterconcordia.nl/

