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Nieuwsbrief 41 Wk 25-2020 

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. 
 
Algemene Ledenvergadering VCH 
 
Gisteren, dinsdag 16 juni, was de jaarlijkse ALV in Concordia Haastrecht. Binnenkort zullen de notulen hiervan op de VCH-
website verschijnen. Maar we willen jullie toch vast op de hoogte stellen van enkele belangrijke zaken die tijdens de ALV zijn 
bekend gemaakt. 
 
Trainingen 
Indien de RIVM richtlijnen niet wijzigen zullen de trainingen voor het volgende seizoen starten op maandag 31 augustus 
 
Trainers 
M.i.v. komend seizoen nemen we afscheid van enkele trainers t.w.: 

• Kees Slootweg – Trainer Heren 1 

• Gerard Merkus – Trainer Recreanten 

• Rein Versluis – Trainer Mini’s 
 
We willen deze heren heel erg bedanken voor al hun bewezen diensten. 
 
Nieuwe Trainers 
We zijn heel blij en trots dat we voor komend seizoen de volgende trainers hebben kunnen vastleggen: 
 

• Heren 1: Cat Stubbe 

• Heren 2: Nico Stolwijk 

• Dames 1: Teus Heuvelman en Rik van der Poel 

• Dames 2: Marc Mulder en Tom Stolwijk 

• Meisje B: Manon van Vliet 

• Mini’s: Christine van Straaten (met hulp van Noa & Romy) 

• Recreanten: Rein, Maria, Wim en Sander 
 
Sponsors 
Huidige hoofdsponsor van de Herenteams Insight24 (Mike den Buurman) is bereid gevonden ook hoofdsponsor te worden van 
beide Damesteams. Daarmee nemen we echter geen afscheid van de huidige sponsors Welkoop, Camping Streefland en Signed 
Reclamemakers maar deze zullen op wat bescheidener wijze de dames blijven steunen op de wedstrijdshirts. En daarbij hebben 
deze heren Dames 1 + trainers voorzien van mooie trainingsjacks. Ook Heren 1 heeft deze jacks ontvangen namens Van Ooijen 
Gouda. 
 
Bestuur 
Zoals op de agenda vermeld was de functie van voorzitter vacant. Aangezien geen geschikte kandidaat is gevonden zal de 
huidige voorzitter op interim basis aanblijven. 
Daarnaast zal het bestuur worden uitgebreid met Sander de Wit (H1) als algemeen bestuurslid. 
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VCH eindfeest 

Door de Corona omstandigheden heeft er dit jaar geen eindfeest plaats gevonden. We houden de RIVM richtlijnen nauwgezet in 
de gaten. Zodra de mogelijkheid er is zullen we een leuke activiteit voor alle leden gaan organiseren. Suggesties en hulp is van 
harte welkom. 
 
Theater Concordia 
Zoals bekend hebben als gevolg van de Coronacrisis de horeca en de culturele instellingen het erg moeilijk. Theater Concordia 
organiseert vrijdag a.s. een online pubquiz. Doe mee, alleen, met je partner, je gezin of je vriendenclub. Hiermee steun je voor 
een relatief klein bedrag  (€ 5,=) onze thuisbasis Concordia en heb je een leuke avond. Wellicht zie je nog wel een bekende in 
beeld. Kaarten te koop op de website van Concordia https://www.theaterconcordia.nl/voorstelling/?id=559 
 

 
 

 

Agenda 

• 31 augustus 2020 Start trainingen (ovb) 

• 29 december 2020 Oliebollentoernooi 

• 13 maart 2021 Recreanten Lentetoernooi 
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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 

 
 

•  
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10344&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10344&cn=nl&ln=nl
https://www.youtube.com/watch?v=tY9MyyOAG20
https://www.youtube.com/watch?v=tY9MyyOAG20
https://www.youtube.com/watch?v=e0pxVffH3Ho
https://www.youtube.com/watch?v=e0pxVffH3Ho
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10344&cn=nl&ln=nl

