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Nieuwsbrief 42 Wk 42-2020 

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. 

 
Corona nieuws 
 
Uiteraard heeft iedereen of de persconferentie van gisteren gezien, dan wel in ieder geval mee gekregen 
dat er weer nieuwe maatregelen zijn aangekondigd om te proberen onderlinge contacten tot een minimum 
te beperken en daarmee het aantal besmettingen terug te brengen. Ook de sport en dan met name de 

teamsporten worden hiermee ernstig beperkt. Hoe vervelend dit ook is dat we voorlopig niet kunnen volleyballen staat het 
bestuur uiteraard volkomen achter de genomen maatregelen. Voor wat betreft trainingen en wedstrijden is het volgende met 
onmiddellijke ingang van kracht: 

• Alle competities zijn per direct tot minimaal 4 weken stilgelegd. Zowel jeugd, senioren als recreanten 

• Voor de senioren (boven 18) en recreanten kan er niet meer worden getraind 

• Meisjes B kunnen blijven trainen op donderdag van 18:30 tot 20:00 uur o.l.v. Manon 

• CMV jeugd (mini’s) kunnen blijven trainen op maandag van 18:00 tot 19:00 uur olv Christine en assistenten. (m.u.v. de 
schoolvakanties)  

• Kleedruimtes en douches mogen niet worden gebruikt 

• Bij verkoudheidsklachten of contacten met positief geteste mensen blijf je thuis! 

• Publiek (ouders) mogen niet blijven kijken en bij voorkeur de sporthal niet betreden 

• Bij betreden en verlaten van de sporthal is dringend advies dat (VCH-) mondkapjes worden gebruikt. 
 
Voor zover de status van nu. Op de site van Nevobo kun je alle protocollen en andere publicaties nalezen. Hou je mail, Facebook, 
de website en/of app groep in de gaten voor het laatste VCH nieuws. Hou je aan de regels, blijf zoveel mogelijk thuis en pas goed 
op jezelf en je naasten. Heb je nog vragen? Neem contact op met je trainer, coördinator of bestuurslid. 
 
Rabobank Clubsupport 
 
Heb jij of iemand uit je omgeving een Raborekening EN ben je ook lid van Rabobank?  
Ga dan naar https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ en geef je stem aan VCH. Je kunt VCH maximaal 2 
stemmen geven. Hiermee steun je onze vereniging. Stemmen is mogelijk tot 25 oktober.  
 
50 jarig huwelijksjubileum 
 
Naast alle Corona meldingen is er af en toe ook nog een leuk bericht te delen. 
Vrijdag 9 oktober waren erelid Gerard Merkus en zijn Ria 50 jaar getrouwd. Namens 
alle leden en het bestuur hebben wij dit gouden bruidspaar in de bloemetjes gezet.  
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Agenda 

• Week 43 (Herfstvakantie) geen training voor CMV jeugd 

• 29 december 2020 Oliebollentoernooi (onder voorbehoud) 

• 13 maart 2021 Recreanten Lentetoernooi(onder voorbehoud) 

 

Aankomende vakanties of online aankopen 

Uiteraard koop je zoveel als mogelijk is bij onze lokale ondernemers. Maar ga jij ook binnenkort je vakantie boeken (of 
weekendje weg, kleding of cadeau’s o.i.d. kopen)? 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 
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