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Beste leden VCH,

Corona nieuws
Iedereen heeft ongetwijfeld de toespraak van Minister President Mark Rutte op TV gevolgd. Helaas heeft
het kabinet moeten besluiten of over te gaan tot verregaande maatregelen om het Coronavirus te
bestrijden. Hoewel we als binnensport vereniging al zeer beperkt waren in het beoefenen van onze sport is
ook de laatste beperkte mogelijkheid om te trainen met maximaal 4 personen per veld vanaf vandaag niet meer mogelijk. Deze
maatregel geldt in ieder geval tot 20 januari. VCH volgt uiteraard strikt alle door overheid gestelde richtlijnen welke ook door
NOC*NSF en NEVOBO in praktische richtlijnen wordt vertaald. Voor de “lopende” competitie heeft Nevobo verschillende
scenario’s opgesteld. Die kun je hier vinden. Je kunt je hier altijd op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Concordia Pubquiz online
Niet alleen de sportverenigingen hebben het moeilijk. Vooral de ondernemers
in Cultuur en Horeca hebben het water aan de lippen staan. Omdat alles is
gesloten is het wellicht leuk om vrijdag 18 december mee te doen met de
online Pubquiz van Concordia. 60 verschillende vragen over uiteenlopende
onderwerpen. Maak een team met je gezin, koop een kaartje en doe mee.
Theater Concordia kan de financiële steun goed gebruiken. Voor kaartverkoop:
https://www.theaterconcordia.nl/programma/ En bestel dan gelijk een
heerlijke borrelplank!

Agenda
•
•
•

29 december 2020 Oliebollentoernooi (vervalt)
12 januari 2021 Persconferentie kabinet m.b.t. Corona maatregelen
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

