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Beste leden VCH,

Corona nieuws
Langzaamaan worden de Corona maatregelen iets minder strikt. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd.
Avondklok is opgeheven. De terrassen zijn weer beperkt open. Buitensporten voor jongeren zijn weer onder
voorwaarden mogelijk. Zowel de CMV-jeugd als Meisjes B trainen inmiddels al enkele weken buiten op het
terrein van de voetbal waar we het bestuur van VVH uiteraard zeer erkentelijk voor zijn. En uiteraard niet te vergeten de trainsters
Manon en Christine die zich hier keer op keer enorm voor inzetten. En ook voor de binnensporten is er voorzichtig weer enig
perspectief geboden. Zodra ook hier weer iets mogelijk is, laten we jullie dit zo snel mogelijk weten zodat we gezamenlijk kunnen
kijken of en hoe we deze mogelijkheid nog zouden kunnen benutten.
ALV
Indien de omstandigheden het toelaten zullen we op dinsdag 15 juni de ALV houden in Concordia. Hiervoor ontvangen jullie zeer
binnenkort de uitnodiging en de agenda. Mocht dit onverhoopt nog niet live mogelijk zijn, zullen we de ALV online via Teams of
Zoom organiseren. 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! Overigens treden de secretaris en penningmeester volgens de statuten ook af, maar zowel Corné als Mark hebben
zich voor herverkiezing beschikbaar gesteld. Ook hiervoor kunnen andere kandidaten zich aanmelden.
Seizoen 2021-2022
Ondanks dit verloren seizoen is de TC en het bestuur toch al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Nevobo
vraagt alle verenigingen reeds deze maand om een opgave en inschrijving van de teams voor de verschillende klassen. In principe
zullen we alle teams voorlopig inschrijven in dezelfde klasse als waar we in het huidige seizoen zijn begonnen. Volgens de
verenigingsstatuten is er een mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen vóór 1 juli a.s. Maar gezien de omstandigheden van
het afgelopen jaar willen we jullie vragen om (indien je voornemens hebt om op te zeggen), dit zo spoedig mogelijk aan te geven
bij zowel de ledenadministratie als je aanvoerder/trainer.
We realiseren ons dat we als vereniging jullie weinig tot niets hebben kunnen bieden voor je betaalde contributie. Daarom gaan
we onze leden vragen op de komende ALV om voor volgend seizoen ieder huidig lid een korting op de contributie te geven van
maar liefst 65%! Daarmee willen we jullie belonen voor je loyaliteit met VCH in deze Corona periode.
Versterking
Voor alle teams kunnen we nog best wel nieuwe speler en speelsters gebruiken voor diverse posities.
Hiertoe doen we met enige regelmaat oproepen op social media, maar ook vragen we jullie om in je
netwerk van familie, vrienden, collega’s en anderen, mensen te enthousiasmeren om lid te worden van
VCH. Zodra het weer kan en mag kunnen ze geheel gratis en vrijblijvend enkele keren meetrainen om
de sfeer te proeven en te kijken hoe het is om lid te zijn van de VCH-familie.. (uiteraard altijd in overleg
met de train(st)er)
Daarnaast zijn we nog op zoek naar een trainer/coach voor zowel Dames 1 en Heren 1 als iemand die
de grote recreanten groep onder zijn/haar hoede wil nemen. Ook hierbij is jullie hulp heel erg nodig.

Wedstrijd shirts
Volgens planning zullen voor komend seizoen de beide Herenteams van nieuwe wedstrijdshirts worden voorzien met het
nieuwe sponsorlogo van Insight 24. De dames hebben deze vorig seizoen reeds ontvangen. Indien er van de overige teams
mensen zijn die een nieuw shirt nodig hebben, graag spoedig doorgeven aan Ron, zodat bestelling in één keer kan worden
geplaatst.

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 28 mei
mee te doen met de online Pubquiz van Concordia. 70 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
•
•

15 juni 2021 ALV (indien mogelijk in Concordia, anders online)
September 2021 Start van de trainingen

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

