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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.
Start seizoen 2019-2020
In verband met vroege bekerwedstrijden beginnen de eerste trainingen voor Heren 1 en Dames 1 dit jaar in de week
van maandag 19 augustus. Voor alle overige teams beginnen we op maandag 2 september. Alle geplande
wedstrijden en alle overige informatie kun je vinden op onze website of via de bekende Nevobo-competitie app op
je telefoon.
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!
Erelidmaatschap
Tijdens de ALV van 4 juni jl zijn zoals gebruikelijk de VCH jubilarissen in het zonnetje gezet.
Maria de Goeij is tijdens deze ALV benoemd tot erelid van VCH. Niet alleen is Maria maar
liefst 40 jaar lid van VCH maar heeft ook gedurende deze lange periode diverse functies
bekleed. Zowel als trainer als binnen het bestuur in diverse functies. Vanaf dit jaar is Maria
tevens Vertrouwenspersoon binnen VCH. Hiermee heeft VCH nu 5 ereleden.

Volleybal tijdens Huttendorp
Zoals ieder jaar verzorgt VCH weer een ochtend voor alle kinderen van het Haastrechtse Huttendorp. Op
dinsdagochtend 27 augustus laten we de kinderen in de sporthal kennismaken met onze mooie sport. Alle facetten
van het volleybal komen hier aan bod met gebruik makend van diverse luchtkussens en speelattributen mede
mogelijk gemaakt door Nevobo en Rabobank. Vind je het leuk om hierbij te assisteren? Neem even contact op met
Rein of Manon.

Grote Clubaktie
Op 14 september starten we weer met De Grote Clubactie. Jullie zullen weer worden benaderd om zelf en binnen
jullie familie en vrienden enige loten te (ver)kopen. We realiseren ons dat dit niet altijd door iedereen met
enthousiasme wordt ontvangen, maar de jaarlijkse opbrengst hiervan voor de clubkas van VCH kunnen we niet
missen!
Nieuwe prijzenkast
Met behulp van een donatie van het Van den Akkerfonds hebben we een nieuwe prijzenkast aan kunnen schaffen.
Deze zal/is worden geplaatst om alle VCH trofeeën in ten toon te stellen.
Fluiten en tellen
Iedereen wordt op regelmatige basis ingezet om bij andere teams te fluiten of te tellen. Jullie worden hiervan
volgens schema ruim van te voren op de hoogte gesteld. Dit is niet op vrijwillige basis maar is verplicht! Als je toch
verhinderd bent, moet je ZELF een vervanger regelen, maar je blijft zelf verantwoordelijk. We zullen ook sancties
opleggen, maar het is gewoon asociaal om een team te laten zitten zonder scheids/teller.

Hollandse IJssel in beweging
Vind je het leuk om te fietsen of te wandelen? Rabobank Hollandse IJssel organiseert zaterdag 14 september een
leuke fiets/wandeltocht. Rabobank stort voor iedere deelnemer een bedrag aan de vereniging van je keuze. (VCH
heeft nr. 40) Voor meer informatie zie Rabobank

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

9-11 augustus OKT in Ahoy
Week 34 start training H1+D1
27 augustus Volleybal voor Huttendorp
Week 36 Start van alle trainingen
14 september Start Grote Clubactie 2019
Hollandse IJssel in beweging
27 December Oliebollentoernooi
21 maart 2020 Recreanten lentetoernooi

