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Nieuwsbrief 45 Wk 08-2021 

Beste leden VCH, 

 
Corona nieuws 
 
Wie had dat een jaar geleden kunnen verwachten. Dat we een jaar na de eerste Corona beperkingen nog 
steeds in lockdown zitten. Op een paar maanden na zitten we dus al zo lang zonder onze sport. Trainingen 
zijn gestopt. Competitie volledig stil gelegd. En de status voor nu is dat die uiteraard ook niet meer wordt 

opgestart. Dit betekent voor dit jaar geen promoties en degradaties, en een min of meer vrije keus op welk niveau we volgend 
seizoen willen spelen. We wachten dus af wanneer we weer de zaal in kunnen en hoe we dat gaan doen. Ondertussen zijn we als 
bestuur wel al druk bezig om ons voor te bereiden op het seizoen dat gaat komen. Ook op financieel gebied gebeurt er natuurlijk 
nogal wat met onze vereniging. Een groot deel van de zaalhuur is door de gemeente niet in rekening gebracht en ook Nevobo 
brengt een deel van de teamgelden niet in rekening. Wel hebben al onze leden zonder morren braaf de contributie betaald waar 
je in feite zeer weinig voor terug hebt gekregen. Als bestuur realiseren we ons terdege deze ongemakkelijke situatie. Maar mede 
hierdoor verkeert VCH nog steeds in een gezonde financiële situatie. Voor deze zomer maken we de balans definitief op maar 
we hebben afgelopen week als bestuur besloten om onze leden, voor deze loyaliteit en trouw aan VCH, te belonen. Deze 
beloning zal een korting op de contributie zijn voor volgend seizoen (2021-2022) van minimaal 50%.  De exacte korting zullen we 
ter goedkeuring voorleggen aan de leden op de ALV in juni 2021. 
 
Nu ik het toch over de ALV heb, wil ik nogmaals in herinnering roepen dat de voorzitter vorig jaar heeft aangegeven dat het na 4 
jaar tijd werd voor een nieuwe (jonge) voorzitter. Bij gebrek aan opvolging ben ik nog één jaar aangebleven als interim 
voorzitter. Daarom een oproep aan alle leden (en ouders) om je beschikbaar te stellen om met een fantastisch enthousiast en 
zeer ervaren team deze uitdaging op te pakken. Maak je kandidatuur bekend bij een van de bestuursleden! 
 
Wat gebeurt er nog wel? 
Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten 
sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Vanaf 3 maart wordt deze uitzondering verruimd. 
Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen dan onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen bij sportaccommodaties. 
Er wordt geen competitie gespeeld. 
De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren. 
Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis. 
Dit betekent dus dat er een mogelijkheid is om als team samen buiten te gaan sporten/trainen. Inmiddels gaat Christine met 
haar CMV-groep hier al afspraken over maken. Ook voor andere VCH-jongeren tot 26 jaar hebben hier wellicht belangstelling 
voor. Bespreek dit met je team en trainer en kijk wat de mogelijkheden zijn! 
 

Bingo! 
Om toch nog een beetje connectie met elkaar te houden willen 
we graag in maart een online Bingo gaan organiseren speciaal 
voor de VCH familie. Voor de organisatie willen we graag wat hulp 
van een paar van onze leden (of ouders). Meld je even, dan 
plannen we snel een meeting in! Zodra we een organisatieteam 
hebben samengesteld laten we snel een datum en verdere info 
weten. @mail: voorzittervch@gmail.com 
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Concordia Popquiz 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 19 maart mee te doen met de online 
Popquiz van Concordia. Deze keer 60 verschillende vragen over MUZIEK. 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! 
 
Het einde van deze Corona periode is in zicht. Hou nog even vol! Volg de richtlijnen van de regering en blijf gezond! 
 
Agenda 

• 13 maart 2021 Recreanten Lentetoernooi (afgelast) 

• Juni 2021 Algemene Leden Vergadering (ovb) 

• September 2021 Start van de trainingen (ovb) 

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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