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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.
Helaas zijn momenteel weer alle binnensporten (en nog veel meer) niet meer
toegestaan. Gelukkig hebben we afgelopen maand nog 2 zaterdagen gebruik kunnen
maken van onze sporthal om nog een beetje te trainen. Hoe lang het deze keer duurt,
weten we niet. Maar zodra het weer kan gaan we weer gelijk de zaal in. Indien de
avonden dan nog niet zijn toegestaan gaan we weer proberen zoveel mogelijk van de
zaterdagen gebruik te maken om toch nog te kunnen trainen. (ook de recreanten).
Zodra daar meer duidelijkheid over is laten we dat uiteraard weer weten. Alle competities zijn door Nevobo stilgelegd
en alle wedstrijden tot en met zaterdag 22 januari zijn op “uitgesteld” gezet. Hou je volleybalapp in de gaten welke
wijzigingen worden doorgevoerd. Probeer in ieder geval tot die tijd een beetje fit te blijven, blijf gezond en hou contact
met elkaar.

Uitgesteld, maar Save another date!!!

Oliebollentoernooi
Het mag duidelijk zijn dat ons Oliebollentoernooi van 28 december
helaas, net als vorig jaar, niet kan doorgaan. Mits de Corona
maatregelen het toestaan willen we niet weer een jaar wachten om
als VCH een gezamenlijk event te hebben. Daarom gaan we het toch
nog een keer proberen en wel op zaterdag 19 maart 2022. Dit
betekent dat het recreanten lente/salade toernooi ook dit jaar niet
doorgaat. We spelen weer ons befaamde Oliebollentoernooi. Eerst
paar uurtjes gezellig, recreatief en sportief volleyballen met de hele
vereniging vanaf Meisjes B. Daarna een gezellige avond met
muziek, oliebollen (jazeker, die zullen niet ontbreken!) , 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.

Kampioenen
Toch is er ook nog wel goed nieuws te melden. Twee van de jeugdteams zijn
toch nog op overtuigende wijze Winterkampioen geworden. Zowel Meisjes
B als de mini’s nivo 4 zijn op zaterdag 18 december op bescheiden schaal
gehuldigd. We zijn super trots op deze teams en natuurlijk hulde voor de
trainsters Manon en Christine samen met haar assistentes. Huis aan huisblad
IJsselbode heeft hier deze week ook een leuk stukje aan gewijd. Zie deze
link: IJsselbode

Oude shirts en webshop
Inmiddels zijn ook de 3 herenteams en Meisje B voorzien van nieuwe shirts van de nieuwe leverancier Geff sports. Dit betekent
met name voor de herenteams dat ze nu 3 verschillende versies hebben. Één met een verkeerde “paarse” kleur, één Donaci met
het oude logo van Insight24, en dus het nieuwe Geff shirt met nieuw Insight24 logo. Het is dus zaak om met name de wedstrijden
allemaal met de nieuwste shirts te spelen. Om te voorkomen dat je toch nog met het oude logo speelt kun je je oude shirts
inleveren bij je aanvoerder. Oud-voorzitter Karin Versluis heeft een contact in Afrika waar oude teamshirts naar toe kunnen voor
een tweede leven en om lokale sportverenigingen te helpen. Ook andere teams kunnen hun oude shirts hier kwijt. Aanvoerders
verzamelen ze en leveren ze bij Ron in. Let op, dit is uiteraard niet verplicht.
Ons contact met de nieuwe leverancier betekent ook dat we een webshop kunnen openen met allerhande volleybal gerelateerde
kleding en benodigdheden geheel in VCH stijl. Half januari gaat deze online, maar tzt zullen we jullie nog meer daarover berichten.
Marieke Groeneveld is de contactpersoon voor al deze zaken.

Teamfoto’s
De Coronalockdown is ook weer een spelbreker bij het maken
van nieuwe teamfoto’s. Pas van 3 recreantenteams is er een
verse foto gemaakt. Zodra het weer mogelijk is zal Erik van der
Aar weer via de aanvoerders een planning maken om (met de
allernieuwste shirts) een mooi teamfoto voor onze website te
maken.

Agenda
•
•
•

28 december 2021 VCH’s befaamde Oliebollentoernooi (uitgesteld naar 19 maart)
19 maart 2022 Recreanten Lentetoernooi (vervallen)
19 maart 2022 VCH’s befaamde Oliebollentoernooi

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, Thuisbezorgd 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

