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Beste leden VCH,
De vakanties zijn begonnen. Helaas is het afgelopen volleybalseizoen volledig de mist in gegaan. Enkele teams hebben nog
enigszins kunnen trainen. Zowel in de buitenlucht op het veld van VVH en in de zaal. Ook op het Beachveld van Camping Streefland
en bij recreant Tom Lancel. Daarmee hebben we het “wij-VCH- gevoel” toch nog enigszins kunnen vasthouden. Ondertussen
hebben we toch min of meer een normale ALV kunnen houden en is het bestuur druk bezig met de voorbereidingen van het
nieuwe seizoen. Er van uit gaande dat Corona een nieuwe start niet verder in de weg zal komen te staan. Hieronder de
belangrijkste VCH -nieuwtjes en wetenswaardigheden.
ALV
Ondanks Corona hebben we toch op 15 juni de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kunnen houden waarin het bestuur
verantwoording heeft afgelegd voor het gevoerde beleid. De volledige notulen zullen t.z.t. op de website verschijnen, maar enkele
belangrijke punten waren:
• Als gevolg van Corona zijn een groot deel van onze vaste kosten (zaalhuur, Nevobo afdracht) niet of in mindere mate aan
VCH gefactureerd. Daarom hebben we het jaar kunnen afsluiten met een aanzienlijke financiële “winst”. Het bestuur
heeft dan ook besloten, met goedkeuring van de ledenvergadering, om de contributie voor komend seizoen voor
bestaande leden (seizoen 2020-2021) eenmalig te verlagen met 65%. De contributienota zal dus in september
aanzienlijk lager zijn.
• Helaas hebben zich geen kandidaten gemeld voor het nieuwe voorzitterschap. Om VCH niet voorzitterloos het nieuwe
seizoen in te laten gaan heeft Ron besloten nog één jaar verder te gaan. Dit biedt twijfelaars de kans om komend seizoen
tot het bestuur toe te treden en een jaartje mee te lopen. Een unieke kans om te zien wat het voorzitterschap inhoudt
en kennis te maken met de geoliede ervaren machine dat momenteel het
bestuur vormt. DOEN!
VCH Kleding
Ook heeft het bestuur gekozen om over te gaan tot
een andere kledingleverancier. Deze leverancier gaat
voor VCH behalve shirts ook diverse andere
producten (tassen, shorts, sokken, trainingspakken
etc.) beschikbaar maken in dezelfde stijl en
kleurstelling als onze shirts met een geheel eigen
bestelwebsite. Marieke Groeneveld (recreanten Mix 2) heeft zich beschikbaar gesteld om de
uitvoering en coördinatie hiervan op zich te nemen. Marieke heeft als eigenaar van 2 Greenfield
modewinkels (en tevens co-sponsor van de Recreanten groep) een jarenlange ervaring op het
gebied van kleuren, maten, mode en inkoop.
De drie herenteams zullen de eersten zijn die door Marieke zullen worden aangekleed in de nieuwe shirts met het nieuwe logo
van sponsor

. Tijdens de eerste training zal Marieke aanwezig zijn om de juiste maten op te nemen.

Grote clubactie
Na een jaar van afwezigheid zal VCH dit jaar weer meedoen met De Grote Clubactie. Deze lotenverkoop is voor verenigingen zeer
lucratief. Immers liefst 80% van de opbrengst van de verkochte loten komt geheel ten goede van VCH.
Wel gaan we de verkoop dit jaar uitsluitend online organiseren. Deze verkoopmethode geeft de leden de mogelijkheid om simpel
en snel online loten te verkopen. De leden delen simpelweg de link van hun persoonlijke verkooppagina via WhatsApp, social
media en e-mail en voilà: je verkoopt loten. Simpel, veilig en effectief. Jullie ontvangen hierover tzt meer informatie.
Start trainingen
Door nieuwe aanmeldingen zullen we komend seizoen met 3 Heren teams in de competitie vertegenwoordigd zijn. Twee teams
in de 1e klasse en één team in de 4e klasse. Daarmee wijzigt automatisch Heren 2 in Heren 3. We starten het nieuwe seizoen met
de trainingen vanaf maandag 30 augustus a.s. Enkele senioren teams zullen reeds 1 of 2 weken eerder beginnen. Dit is reeds
afgestemd met de betreffende aanvoerders.

Versterking
Voor alle teams kunnen we nog best wel nieuwe spelers 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)
Ook onze bezetting van de jeugdafdeling is op dit moment zeer mager.
Op woensdag 9 juni heeft Manon een clinic gegeven bij de Yellobellies in
Haastrecht om de kinderen kennis te laten maken en te enthousiasmeren voor de
sport volleybal. Hierbij heeft ze assistentie gekregen van aan aantal VCH leden. De kinderen reageerde enthousiast op de
activiteiten die werden aangeboden! In de laatste schoolweek (week van 17 juli) is er een flyer meegegaan (zie hier onder) voor
de kinderen van de basisscholen in Haastrecht in Hekendorp. Een aantal kinderen zijn vervolgens mee komen trainen. We hopen
dat deze in het nieuwe seizoen wederom zullen aansluiten bij de trainingen van de mini's. Het is belangrijk dat we nieuwe jeugd
aanmoedigen om de sport volleybal te komen proberen. Dit heeft ook direct geleid tot vier nieuwe aangemelde leden en enkele
proeftrainingen.

Daarnaast zijn we nog dringend op zoek naar een
trainer/coach voor zowel Dames 1 en Heren 1 EN
iemand die de grote recreanten groep onder
zijn/haar hoede wil nemen. Ook hierbij is jullie hulp
heel erg nodig.

Sport- en Spel dagen
In de laatste week van de schoolvakantie (vanaf 23 augustus) zal het Huttendorp weer sport- en spel activiteiten organiseren
voor de kinderen van de basisscholen in Haastrecht. VCH is ook dit jaar weer gevraagd om hieraan deel te nemen. Manon zal
hier de komende activiteiten voor uitzetten. Er zullen met de kinderen flyers ter promotie worden meegegeven. VCH zal op
donderdagochtend 26 augustus diverse volleybal gerelateerde spellen organiseren. Meer info
https://www.facebook.com/huttendorphaastrecht/ Wil je helpen? Graag! Vele handen maken licht werk.
Concept wedstrijdschema
Op de VCH website en natuurlijk de app van “mijn volleybal” staan in concept reeds alle
wedstrijden voor alle teams (m.u.v. CMV) voor komend seizoen vermeld. Zet ze nog niet in je
agenda, want er zal nog e.e.a. geschoven moeten worden, maar houd de info in de gaten!

FEEST
Tot slot zouden we het leuk vinden om een feestcommissie te
formeren die een tof VCH feest/activiteit wil organiseren om te
vieren dat we eindelijk weer mogen en kunnen volleyballen, na
meer dan een jaar inactiviteit. Budget is uiteraard aanwezig. Nu nog ideeën en organisatoren.
Wie o wie?

Agenda
•
•
•
•
•

26 augustus Sport- en speldagen Haastrecht (helpers gevraagd)
30 augustus 2021 Start van de trainingen
18 September 2021 Start Grote Clubactie
28 december 2021 VCH’s befaamde Oliebollentoernooi
19 maart 2022 Recreanten Lentetoernooi

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

