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Nieuwsbrief 38 Wk 49-2019 

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. 
 
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! 

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.  

VCH’s Oliebollentoernooi 

Op vrijdag 27 december vindt weer ons jaarlijkse Oliebollentoernooi plaats. Vanaf 

19.00 uur werken we op sportieve manier een volleybal toernooi af (vanaf meisjes 

C). Daarna is iedereen welkom in het Grand Café. Neem gerust vrienden, 

vriendinnen of familie mee. Meedoen is belangrijker dan winnen! We sluiten af met 

oliebollen en een gezellig avond met een super verloting van door jullie ingebrachte 

prijzen, aangevuld met prachtige prijzen beschikbaar gesteld door lokale 

middenstand en andere sponsoren. Opgeven als team of individueel kan bij Rein 

r.g.versluis@gmail.com of Ria Stolwijk stolw140@planet.nl  
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Speelgerechtigheid 

Indien je regelmatig meespeelt bij een hoger geplaatst team is er een kans dat je je “vast” speelt. Het is dan niet meer 

toegestaan dat je OOK bij het lagere team speelt. Nevobo deelt hiervoor boetes uit, team krijgt punten in mindering  en 

verklaart de wedstrijd als ongeldig. Bij twijfel of je mag meespelen bij een ander team vraag het even na bij 

wedstrijdsecretariaat! (Manon) 

Als lid van VCH (maar ook al je familie en vrienden) kan jij 

ons steunen met bijna alle online bestellingen! Het enige 

wat je hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en 

dan doet het internet de rest. Eenvoudiger kan niet. Zolang 

je maar je aankoop begint op site van sponsorkliks, komt 

alles vanzelf goed. Je wordt doorgelinkt naar de 

desbetreffende webwinkel, maar deze “onthoudt” de site 

ww.sponsorkliks.com. VCH wordt op deze manier 

automatisch gesponsord met een percentage van het 

besteed bedrag. En volledig anoniem. Het kost je dus ook 

niets extra! 

Uiteraard moet je de bestelling zelf betalen. Probeer het maar eens uit voor o.a. je kerstcadeaus, dit kan ook met een kleine 

bestelling. Voor meer informatie kan je op de onderstaande links klikken.  

De VCH sponsorlink staat ook op onze website onder het kopje ‘Agenda’. In de toekomst zal deze link een duidelijkere, vaste 

plaats krijgen. Tip: zet deze link als startpagina in je browser. Dan vergeet je nooit meer om je online bestelling via VCH te doen.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

VCH sponsor link: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10344&cn=nl&ln=nl 

Uitleg SponsorKliks: https://www.youtube.com/watch?v=tY9MyyOAG20 

Uitleg op een ludieke manier: https://www.youtube.com/watch?v=e0pxVffH3Ho 

 
 

Agenda 

 23 december t/m 3 januari zijn er GEEN trainingen 

 27 December Oliebollentoernooi 

 21 maart 2020 Recreanten lentetoernooi 
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