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Nieuwsbrief 34 Wk 04-2019 

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. 
 
Meisjes C 
 

Met trots presenteren we dat VCH vanaf 1 januari een 

nieuw team heeft kunnen samenstellen. Geheel uit eigen 

"kweek" zijn deze meiden klaar om in de C-competitie te 

gaan spelen olv Manon. Met dank aan de trainers staf van 

de mini's De start is gelijk goed geweest met een 2-2 en 

zelfs een 4-0 winstpartij. Romy, Nina, Evelien, Tess, Mirthe, 

Noa, Morwarid, Maartje en Manon VEEL SUCCES! 

 

 

 

Grote Clubaktie 

VCH heeft met de verkoop van de loten voor De Grote Clubaktie een bedrag verdiend van € 805,= Dit prachtige 

resultaat is voor een groot deel verdiend door onze CMV-jeugd. Hulde.  

CMV Tentenkamp 
 
Zoals jullie inmiddels gewend zijn gaan we in de maand juni met de CMV-Jeugd weer een nachtje slapen in tenten. 
De exacte datum is nog niet bekend, maar daar horen jullie in de komende weken meer over. 
 

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.  
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VCH Eindfeest 
 
Ook zal aan het eind van het volleybal seizoen een leuk eindfeest worden georganiseerd. In 2017 was de organisatie 
in handen van Dames 1. In  2018 hadden we het jubileumfeest en voor 2019 zoeken we nog enkele 
enthousiastelingen om e.e.a.  te organiseren. Liefhebbers kunnen zich melden! 
 
Contributie 

 
De vervaltermijn voor het betalen van de contributie in 2 delen is bijna 
verlopen. (31 januari) Heb je nog niet betaald, doe dat dan snel.  
 
 
 
 

Trainer Dames 1 en Heren 3 
 
In de vorige nieuwsbrief hadden we al melding gemaakt van de komst van Rik van der Poel als trainer/coach voor D1 
op donderdag. Inmiddels hebben we ook Arco Monster bereid gevonden om naast zijn lidmaatschap van Dosko 
(Stolwijk), op maandagavond de training voor de dames te verzorgen. We zijn erg blij met de hulp van de omliggende 
verenigingen en zeer in het bijzonder met de komst van Arco. 
Ook hebben we Nico Stolwijk (erelid en lid in de Orde van Oranje Nassau) bereid gevonden om in ieder geval voor de 
rest van het seizoen Heren 3 te gaan trainen. Coaching zal zoveel als mogelijk door Manon en Kelly worden verzorgd. 
 
Sinterklaas viering 
 
Ook dit jaar heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer even tijd gevonden om onze jeugd 
tijdens de training met een bezoek te vereren. Uiteraard had hij voor ieder kind een 
klein cadeautje meegenomen en wat snoepgoed. Sinterklaas was blij verrast met het 
grote aantal VCH-kinderen en de geweldige begeleiding die de kinderen wordt 
geboden door de trainers. 
 
 
Oliebollentoernooi 
 
Vrijdag 28 december hebben we weer ons jaarlijkse Oliebollentoernooi gespeeld in 
onze eigen sporthal Concordia. In de middag was het de beurt aan de junioren en in 
de avond de senioren. Er werd gespeeld in 2 poules met 6 teams. Het was een 
gezellig en sportief toernooi van relatief hoog niveau. Na het sportieve deel was het tijd voor de nazit, waarbij nog 
diverse leden aanschoven. Het was een volle bak. Er is ook massaal loten gekocht om de meest verrassende en 
mooie prijzen te winnen. Hiermee is de clubkas weer een klein beetje gespekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Agenda 

 15 + 16 maart NL Doet 

 23 maart 2019: Recreanten lente/salade toernooi 

 29 mei laatste training senioren 

 18 juni ALV Algemene ledenvergadering (ovb) 

 … juni CMV Jeugd tentenkamp 

 … juni VCH Eindfeest 

 24 juni laatste training CMV Jeugd 
 


