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Nieuwsbrief 48 Wk 41-2021 

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. 
 
Cursus reanimatie en AED 
 

VCH vindt het belangrijk dat we kunnen sporten in een zo veilig mogelijk omgeving. 
Mede daarom zijn we enkele jaren geleden gestart met het organiseren van een cursus 
Reanimatie en AED gebruik. Als gevolg van de pandemie kon de herhalingscursus vorig 
jaar geen doorgang vinden. Inmiddels is het weer toegestaan om een herhalingscursus 
te organiseren. Uiteraard geheel op vrijwilligersbasis. VCH draagt de kosten. Deze 
herhalingsavond zal worden gehouden op een dinsdagavond in oktober of november 
in het Clubhuis van de Haastrechtse IJsvereniging. In principe is dit een 
HERHALINGScursus. Dus voor diegene die de cursus al eens heeft gehad. Maar omdat 
we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren, willen we bij 
voldoende belangstelling ook opnieuw een beginnerscursus organiseren. Wil je 

meedoen? Geef je dan op bij Ron de Ruiter (voorzittervch@gmail.com). Ouders van jeugdleden kunnen zich ook 
opgeven! 
 
Rabo Clubsupport 
 
Ook dit jaar doet VCH weer mee met Rabo Clubsupport. Bankier je bij 
Rabobank Hollandse IJssel en ben je ook lid dan kun je via de website of 
je Rabobank-app stemmen op 3 lokale verenigingen. Hoe meer stemmen 
een vereniging krijgt, des te groter deel van de te verdelen fondsen 
ontvangt de vereniging. Stemmen kan tot 25 oktober. Vraag ook aan je 
familie en vrienden om op VCH te stemmen! 
 
 
 

Oliebollentoernooi       Save the date!!! 

Heb je dinsdag 28 december al in je agenda gezet? Dan spelen we weer ons befaamde Oliebollentoernooi. Eerst paar 
uurtjes gezellig, recreatief en sportief volleyballen met de 
hele vereniging. Daarna een gezellige avond met muziek, 
oliebollen, de fantastische verloting en nog veeeeel meer. 
Wat? Dat verklappen we nog niet. Organisatie is weer in de 
vertrouwde handen van Rein Versluis en Ria- en Kelly 
Stolwijk. Wil je helpen of heb je leuke ideeën, meld je dan bij 
één van hen. 
 

mailto:voorzittervch@gmail.com
mailto:secretarisvch@gmail.com
mailto:penningmeestervch@gmail.com
http://www.volleybalclubhaastrecht.nl/
mailto:voorzittervch@gmail.com


 
 

Tellen 

Via het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) worden bij de wedstrijden alle gegevens geregistreerd. Bij aanvang van de 

wedstrijd dienen de spelers van beide teams ingevuld en gecontroleerd te worden. Ook worden de scheidsrechter en 

tellers ingevuld. Vervolgens wordt er gekozen voor de optie ‘resultaat invoeren’. Hier worden aan het einde van de 

wedstrijd de setstanden ingevuld en opgestuurd. We vragen jullie om hiervoor een mobiele telefoon te gebruiken. Het 

DWF is te vinden http://dwf.volleybal.nl/. Hier kan je dan inloggen met je Nevobo account.  

Tijdens de wedstrijd moet er dus wel het een en ander op papier worden bijgehouden. Hiervoor gebruiken we 

onderstaande formulieren. Deze liggen in de kast bij de telborden. Na afloop van de wedstrijd kunnen deze 

formulieren weggegooid worden, nadat de resultaten ingevoerd en verzonden zijn (na controle van de aanvoerders 

en scheidsrechter). Voor recreantenwedstrijden is dit niet nodig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fluit licensie 1e klas 
 
VCH speelt dit seizoen met wel 3 teams in de 1e klasse. (D1, H1 en H2). Spelen in deze klasse betekent ook dat je hier 
af en toe moet fluiten. 
Voor het fluiten van wedstrijden in de 3e klasse of lager, is een spelregelbewijs al voldoende. Hoe je die eenvoudig  
haalt, lees je hier. Wanneer je 2e of 1e klasse fluit moet je een korte vaardigheidstraining V4 volgen. Deze training 
duurt ongeveer 3 uur en kan in Sporthal Concordia worden gevolgd . Hiervoor 
zijn voor jou geen kosten. Je hoeft geen examen te doen. Het bijwonen en 
volgen is voldoende. We begrijpen dat dit in het begin een beetje eng en 
ongemakkelijk voelt, maar we kunnen deze taak niet bij slechts enkele leden 
neerleggen. Stefan van der Vlist kan je hier verder alles over vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Teamfoto’s 
 
Na het mislukte vorige volleybalseizoen is het nu weer tijd om onze teamfoto’s 
op de website te verversen. Erik van der Aar is weer bereid gevonden nieuwe 
teamfoto’s te maken. Hiervoor zal hij zelf contact opnemen met de aanvoerders 
om datum en tijd af te spreken. 

http://dwf.volleybal.nl/
https://www.nevobo.nl/official/werving/jeugd-volleybalmasterz/


 

 
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. Ze kunnen 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.  
 
 
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.  
 
 

Agenda 

• 25 oktober Uiterlijk datum stemmen op Rabo Clubsupport 

• 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 
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