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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.
Corona
Terwijl het buiten volop lente is en in het teken staat van nieuw leven, zit Nederland in een diepe crisis. Bijna het gehele
openbare leven staat stil. Veel mensen werken thuis, of moeten werken onder moeilijke omstandigheden of met allerlei
beperkingen. Naast alle ellende die dit met zich meebrengt is volleybal toch maar een bijzaak. Voor ons als vereniging echter een
heel belangrijke bijzaak. Plotseling konden we niet meer trainen en spelen en lag alles stil. Inmiddels is wel duidelijk dat dit
seizoen abrupt tot een einde is gekomen. De competitie is stilgelegd. Dit betekent dat er dit jaar geen kampioenen zijn. Maar…..
promoties en degradaties zijn inmiddels toch bepaald. Voor ons als VCH betekent dit dat zowel Heren 1 als Dames 1 zullen gaan
promoveren naar de 1e klasse. Dit is voor de betroffen spelers, speelsters en trainers toch een bekroning op een mooi volleybal
jaar en een leuke opsteker voor VCH.
Hoe nu verder? Het bestuur en de TC gaat inmiddels min of meer gewoon verder met de
voorbereidingen van de ALV en de start van het nieuwe seizoen. Vooralsnog staat de ALV
gepland voor 16 juni a.s. Begin juni ontvangen jullie hiervoor de officiële uitnodiging met
de agenda. Mocht de regering en het RIVM aangeven dat ook een dergelijke bijeenkomst
niet gewenst of geoorloofd is, laten we dat uiteraard zo spoedig mogelijk weten.
Waarschijnlijk hebben jullie allemaal de Volleybal app op jullie telefoon, maar voor de volledigheid hierbij toch nog even de
gehanteerde eindstand van alle teams. Al met al een mooi resultaat waar we best trots op mogen zijn.

Team
Heren 1
Heren 2
Dames 1
Dames 2
Meisjes B
CMV
CMV
Recreanten Mix 1
Recreanten Mix 2
Recreanten Mix 3
Recreanten Mix 4
Recreanten Dames

niveau
2e klasse
4e klasse
2e klasse
4e klasse
2e klasse
niveau 4
niveau 5
A-klasse
A-klasse
B- klasse
C-klasse
B- Klasse

klassering
2e
9e
1e
3e
4e
2e
5e
3e
6e
3e
4e
4e

promotie
promotie

Vacatures
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld hebben we enkele trainersvacatures:
CMV jeugd. De kinderen trainen een uur op maandagavond om 18.15 Een leuke enthousiaste groep kinderen die nog helemaal
te vormen zijn. Een leuke uitdaging voor wie een hart heeft voor VCH en het leuk vindt de kinderen klaar te stomen voor de
toekomst.
Heren 1. Deze groep mannen heeft onder leiding van Kees op geweldige manier een promotie afgedwongen. Helaas is het voor
Kees niet meer mogelijk om de trainingen en coaching met zijn prive leven te combineren. Dus zoeken we een stevige dame of
heer die dit team kan gaan trainen en coachen.
Recreanten. Misschien wel de meest onderschatte groep van VCH. Met bijna 40 man/vrouw de ruggengraat van de vereniging.
Gerard Merkus (oud voorzitter, VCH-erelid en lid in de Orde van Oranje-Nassau) heeft afgelopen 4 jaar met veel plezier deze
groep getraind en geprobeerd nog wat teamspel bij te brengen.
Wil jij een rol van betekenis spelen binnen VCH als trainer of als bestuurslid, meld je dan aan. Ook als je iemand binnen je
eigen netwerk weet. Samen zijn we sterk!
VCH eindfeest
Gezien de huidige omstandigheden en de wat sombere vooruitzichten komende maanden hebben we besloten om dit jaar geen
eindfeest te organiseren. Wel zijn we van plan om, indien mogelijk, het seizoen te laten beginnen met een verenigingsbrede
activiteit/feest. Suggesties en hulp is van harte welkom.
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.

Het zijn lastige tijden die ieder op zijn eigen manier beleeft. We moeten er zijn voor elkaar en helpen daar
waar nodig. Schroom niet om hulp te vragen of wellicht zelf spontaan je hulp aan te bieden via
verschillende platformen. Hou je aan de richtlijnen van het RIVM en onze regering, ook al is dat niet altijd
gemakkelijk. Houd onze website in de gaten en het nieuws van Nevobo. Tot slot wil ik jullie nog even
wijzen op de uitzending van The Passion van donderdag 9 april dat werd afgesloten met een zeer
bijzondere uitvoering van het lied “Geef mij nu je angst”.
The Passion
Agenda
•
•
•

16 juni 2020 Algemene ledenvergadering (o.v.b.)
29 december 2020 Oliebollentoernooi
13 maart 2021 Recreanten Lentetoernooi

Aankomende vakanties of online aankopen
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 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

•

