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Nieuwsbrief 39 Wk 08-2020 

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. 
 

Vacatures 

Voorzitter 

Met ingang van het volleybalseizoen 2020-2021 komt de functie van voorzitter VCH vacant. Na 2 periodes van 2 jaar is het tijd 

voor een nieuwe voorzitter. Iemand die het leuk vindt om onze mooie vereniging van ruim 100 leden de komende jaren (in ieder 

geval een termijn van 2 jaar) verder te leiden. Wat tref je aan:  

❖ Een volledig en ervaren dagelijks bestuur met secretaris en penningmeester 

❖ Diverse ervaren commissies waaronder Technische zaken, wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie etc  

❖ Een financieel gezonde vereniging. 

❖ Indien gewenst ondersteuning van huidige voorzitter. 

Heb je interesse, of wil je meer informatie? Neem even contact op met Ron de 

Ruiter via mail: voorzittervch@gmail.com, telefoon 06-22930341 of nog 

gemakkelijker, spreek hem gewoon even aan in de zaal o.i.d. Ook ouders van 

onze jeugdleden worden van harte uitgenodigd.  

Jeugd trainer(s) 

Ook onze hoofdtrainer/coördinator van de CMV jeugd Rein Versluis heeft te 

kennen gegeven zijn tomeloze energie te willen aanwenden aan een van zijn vele 

andere bestuurlijke- en sociaal maatschappelijke taken. Na een periode van 4 

jaar waarin hij de jeugd met behulp van leden en ouders weer nieuw leven heeft 

ingeblazen is het voor hem tijd dat hij het stokje overgeeft aan anderen. Gezien 

het belang van deze groep (dit is onze toekomst) is het bestuur bereid hier ook een financiële vergoeding tegenover te stellen. 

Ook hier geldt weer dat je terecht komt in een groep met ondersteuning vanuit  bestuur en leden. Rein is ook gaarne bereid om 

daar waar nodig een nieuwe hoofdtrainer wegwijs te maken. Voor meer informatie neem even contact op met Rein 06-

49494331. Wees niet te bescheiden en/of informeer in je eigen netwerk. Dit is superbelangrijk. 

Algemene Leden Vergadering  

Op 16 juni vindt weer onze Algemene Ledenvergadering plaats in Grand Café 

Concordia. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het 

gevoerde beleid, en wordt terug geblikt op het afgelopen seizoen. Ook de nieuwe 

bestuurssamenstelling zal op de agenda staan. Zet alvast in je agenda!  
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 Recreanten Lentetoernooi 

Op zaterdag 21 maart, begin van de lente,  vindt voor de recreanten teams weer het 

jaarlijkse “saladetoernooi” plaats. Dit populaire en druk bezette toernooi wordt weer zoals 

vanouds verzorgd en georganiseerd door onze recreanten coördinatoren Maria en Rein. VCH 

recreanten zijn uiteraard reeds via de groepsapp en persoonlijk uitgenodigd, maar heb je het 

toch gemist, geef je even op bij de coördinatoren! 

Ledenwerving 

VCH is een relatief kleine vereniging met voor alle teams een smalle selectie. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe 

leden. Zowel senioren als jeugdleden. Hiertoe wordt o.a. door de jeugdtrainers op 24 februari een scholenclinic georganiseerd. 

Organiseren we een volleybalochtend voor het Huttendorp en willen we ons weer presenteren op de Haastrechtse Jaarmarkt op 

6 juni a.s. Hiervoor zoeken we wel wat hulp. Wie wil hierbij helpen? Hoe kunnen we ons presenteren, met lage kosten, middels 

een kraam. Wie wil deze bemensen?  

VCH’s Eindfeest 

Afgelopen 2 jaar heeft het team van Dames 1 de organisatie op zich genomen voor een “einde seizoen feest”. Ondanks het vele 

werk en alle moeite was de opkomst van de VCH leden niet bijster hoog. Blijkbaar zijn er andere behoeftes. Wie (welk team) wil 

zich hier dit jaar over buigen? Kom graag met nieuwe ideeën zodat we dit sportieve jaar op een fijne manier met elkaar kunnen 

afsluiten.  

Het einde van de competitie nadert! 

Inmiddels zitten we half februari en de ontknoping van de verschillende competities nadert. Nadat team CMV niveau 3 en 

Meisjes C in hun eerste half jaar reeds op overtuigende wijze kampioen zijn geworden, hopen we nog wat kampioenen of 

promoties te krijgen dit jaar. Zowel Dames 1 en 2 , Heren 1 en Recreanten Mix 1 hebben hier nog alle kansen voor. Help deze 

teams en kom ze aanmoedigen bij de thuiswedstrijden. Hun programma is te vinden op de vernieuwde “Mijn Volleybal” app, 

maar komende wedstrijden zijn ook op onze VCH website te vinden.  

 

 

 

 

 



 

Aankomende vakanties 

Ga jij ook binnenkort je vakantie boeken (of weekendje weg o.i.d.)? Grote kans dat je dit regelt via Booking.com of Expedia. Of 
als je cadeaus bestelt via Bol.com of Mediamarkt of heel veel andere on-line webshops. Ga dan even via SPONSORKLIKS naar 
deze website. Kost je NIETS EXTRA’S! VCH ontvangt een percentage van de omzet. Kleine moeite groot plezier 
 
 

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 

• 21 maart 2020 Recreanten lentetoernooi 

• 11 april 2020 laatste thuiswedstrijden 

• 6 juni 2020 Haastrechtse Jaarmarkt 

• 16 juni 2020 Algemene ledenvergadering 

• 29 december 2020 Oliebollentoernooi 

• 13 maart 2021 Recreanten Lentetoernooi 
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