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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.
Competitie
Nu bijna alle wedstrijden zijn gespeeld kunnen we de
balans opmaken van afgelopen volleybalseizoen. We
hebben mooie wedstrijden gespeeld en gezien met
wisselende resultaten. Maar we hebben een kampioen
binnen VCH. Zaterdag is Meisjes-C in een rechtstreeks
duel met de naaste concurrent in het hol van de leeuw
kampioen geworden. Hulde voor deze meiden en
natuurlijk hun trainers en coaches. De eindposities zijn
geworden:

Team
Heren 1
Heren 3
Dames 1
Dames 2
Meisje C
CMV jeugd
CMV jeugd
CMV jeugd
Recreanten Mix 1
Recreanten Mix 2
Recreanten Mix 3
Volleybal is Fun team

Klasse
2e klasse
4e klasse
2e klasse
3e Klasse
3e klasse
Nivo 5
Nivo 4
Nivo 3
A-Poule
B-Poule
C-Poule
overig

ranglijst
4
7
4
11
1
5
4
5
2 of 3 (nog 1 wedstrijd te gaan)
4 of 5 (nog 1 wedstrijd te gaan)
5
7

Trainers
In de voorbereidingen naar het nieuwe seizoen hebben we inmiddels reeds overeenstemming bereikt met de diverse
trainers. De verschillende teams zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Opzeggen
Hoewel we dit uiteraard niet willen promoten, willen we jullie graag attent maken op het feit dat opzeggen van je
lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 juli a.s. bij ledenvch@gmail.com I.v.m. voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen willen we dit liefst nog eerder weten, zodat de TC hier rekening mee kan houden met teamindelingen.
Gesponsorde kleding, shirt (en short voor jeugd), moet worden ingeleverd.
Laatste training
Zoals jullie op de agenda op de website al hebben kunnen lezen zullen de laatste trainingen voor de recreanten en
senioren op resp 27 en 29 mei zijn. De CMV jeugd traint nog door tot en met maandag 24 juni. Mocht dit per team
moeten wijzigen, graag tijdig met Manon overleggen, zodat zaalhuur tijdig kan worden geannuleerd.
ALV
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag
4 juni in Grand Café Concordia. In deze vergadering wordt door het
bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid. Separaat
ontvangen jullie binnenkort van de secretaris de agenda.
Eindfeest
Ook dit jaar hebben we Dames 1 weer bereid gevonden de organisatie op zich te
nemen voor het eindfeest van VCH. Dit gaat weer plaatsvinden in de kantine van
Camping Streefland en wel op 22 juni a.s. Nadere info volgt spoedig.

Vacatures
Voor volgend seizoen zijn er binnen onze vereniging nog enkele vacatures. Zo zoeken we nog iemand die de
sponsorzaken voor VCH wil behartigen en vooral zijn we op zoek naar een nieuwe Recreanten coördinator. Iemand
die samen met Rein alle technische en vooral ook recreatieve zaken voor de recreanten groep wil regelen. Meld je
bij Ron of Rein.
Beachen bij Streefland
Afgelopen winter is het beachvolleybal veld bij onze
sponsor Camping Streefland weer helemaal geschikt
gemaakt om lekker op te ballen. Camping Streefland stelt
dit veld ook beschikbaar voor leden van VCH. Je kunt hier
heerlijk ballen op mooi zomeravonden met je team of met
vriendengroepjes. Wil je hier gratis gebruik van maken?
Neem even contact op met Marjolein op nr. 06-24952662 of marjoleinstreefland@hotmail.com.
Volleybal Masterz
Regelmatig krijgen we signalen dat mensen het eng vinden om te fluiten. Deels komt dit
omdat je het niet vaak genoeg doet of doordat de spelregels niet helemaal duidelijk zijn.
Op de website https://www.volleybalmasterz.nl/ kun je diverse spelsituaties en
spelregels oefenen en afsluiten met een test. Als je deze test hebt gehaald, ben je in
principe geschikt om een wedstrijd te fluiten. Gewoon even doen!

OKT 10 augustus
Vorige week hebben we jullie via de extra nieuwsbrief op de hoogte gesteld van ons voornemen een gezamenlijke
busreis naar het Olympisch Kwalificatie Toernooi van onze Oranje volleybalmannen in Ahoy te organiseren. VCH is
bereid de kosten voor de transfer met touringcars te betalen. Een leuke sportieve dag uit met je teamgenoten
inclusief familie en vrienden. Jullie kunnen je nog opgeven. We zijn ons ervan bewust dat dit evenement midden in
de vakantieperiode valt. We hebben dan ook een minimum aantal deelnemers ingesteld van 40. Geef je snel op!
Agenda
• 29 mei laatste training (m.u.v. jeugd)
• 4 juni ALV Algemene ledenvergadering
• 21 juni CMV Jeugd tentenkamp
• 22 juni VCH Eindfeest
• 24 juni laatste training CMV Jeugd
• 10 augustus OKT in Ahoy

Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken
In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats
heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend
worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden
geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan
hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.
Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De
gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven
lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele
intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een
meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie
en misbruik te melden.
De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is
geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van
de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele
intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden
van iemand.
Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie
bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle
(64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten
(waaronder Nevobo).
Binnen VCH onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze
meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden,
vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze
vereniging via Ron de Ruiter. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je
terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club via Maria de Goeij, te bereiken
op 06-18437367 of mariadegoeij@icloud.com

