
 

 

 
Voorzitter: Ron de Ruiter 
@mail: voorzittervch@gmail.com 
 
Secretariaat: Corné van der Pouw 
@mail: secretarisvch@gmail.com 
 
Penningmeester: Mark Verhoef 
@mail: penningmeestervch@gmail.com 
 
Website: www.volleybalclubhaastrecht.nl 
Facebook: Volleybal Club Haastrecht 

Nieuwsbrief 50 Wk 17-2022 

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. 
 
Einde seizoen en start nieuwe seizoen 
De laatste training van het huidige volleybal seizoen is woensdag 25 mei. Na een hopelijk mooie zomer zullen de 
trainingen weer worden hervat op maandag 22 augustus 2022. We hopen jullie dan allemaal weer te zien. Volgens de 
verenigingsstatuten is er een mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen vóór 1 juli a.s. Maar we willen 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. De technische commissie kan dit dan meenemen in de 
teamsamenstelling en inschrijving voor komend seizoen.  
 
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) 
Daarnaast zijn we nog op zoek naar een trainer/coach voor zowel Dames 1, Heren 2 als 
iemand die de grote recreanten groep onder zijn/haar hoede wil nemen. Ook hierbij is jullie 
hulp heel erg nodig.  
 
ALV 
Op dinsdag 7 juni houdt VCH haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in Concordia. In deze vergadering legt het 
bestuur rekening en verantwoording af voor het beleid van het afgelopen jaar. De officiële uitnodiging met de agenda 
volgt spoedig via de secretaris. 
Eén van de agendapunten is het aftreden van de huidige voorzitter. Na 6 jaar is het echt tijd voor een nieuwe kijk en 
nieuwe ideeën. Hij of zij wordt hierin bijgestaan door een zeer betrokken en ervaren team binnen het bestuur. Stel 
jezelf beschikbaar, of vraag Ron om nadere informatie. DOEN! 
 
Deelname aan toernooien 
Komende zomer en in de aanloop van het nieuwe seizoen worden er in de regio diverse toernooien georganiseerd. 
Graag maken we jullie nog even attent op Artikel 45 van ons Huishoudelijk reglement zoals dat op de VCH-website is 
gepubliceerd. 
“Artikel 45 Ieder team mag maximaal één maal per jaar deelnemen aan een officieel toernooi waarvan de kosten door 
VCH worden vergoed tot ten hoogste € 50.” 
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Sportvrijwilligers van het jaar 2021 
Dit voorjaar in maart zijn enkele Sportvrijwilligers uit de 
Krimpenerwaard in het zonnetje gezet door Team 
Sportservice Krimpenerwaard. Deze vrijwilligers waren 
genomineerd en ontvingen een flinke duim voor al het 
verrichte vrijwilligerswerk in 2021. Voor VCH vielen Manon 
en Ron in de prijzen.  
 
 

 

 

 

Lentebollentoernooi 
Op 19 maart hield VCH het al 2 jaar door Corona uitgestelde befaamde 
Oliebollentoernooi. Vanwege het jaargetijde werd dit eenmalig 
omgedoopt tot een Lentebollen toernooi. Maar natuurlijk mochten de 
befaamde door VCH-erelid Gerard Merkus zelfgebakken en gedoneerde 
Oliebollen niet ontbreken. Het organiserend comité Kelly, Rein en Ria 
hadden weer een sportieve en gezellige avond georganiseerd voor alle 
VCH leden. Met als hoogtepunt de door jullie zelf, en lokale ondernemers, 
ingebrachte mooie prijzen voor de verloting. Een mooie avond om de 
teams dichter bij elkaar te krijgen en elkaar beter te leren kennen. 
Hopelijk kunnen we het dit jaar weer gewoon tussen kerst en oudjaar 
opnieuw organiseren.(woensdag 28 december 2022 (ovb)) 
 

VCH wedstrijdkleding en meer 
Voor wie af en toe onze VCH-website bezoekt, heeft het vast al gezien. Op de website staat een link naar onze nieuwe 
kledingleverancier Geff-sport. In samenwerking met Geff sport hebben we nu een eigen webshop waar je VCH-kleding, 
-tassen en nog meer kunt bestellen. Deze webshop wordt heel binnenkort aangevuld met de designs/sponsoruitingen 
voor de Dames en voor de Recreanten. Uiteraard staat het je vrij om zelf 
hier een bestelling te doen, maar slimmer is het om dit af te stemmen met 
Marieke Groeneveld die de contactpersoon is tussen VCH en Geff sport. 
Gezamenlijke inkoop levert korting en besparing met verzendkosten op. 
Marieke is te bereiken per mail: mariekegroeneveldottevanger@hetnet.nl  
 

Agenda 

• 25 mei 2022 Laatste trainingen 

• 30 mei 2022 Recreanten uitje 

• 7 juni 2022 Algemene Ledenvergadering 

• 16 augustus 2022 Huttendorp Haastrecht (vrijwilligers gezocht) 

• 22 augustus 2022 Start trainingen seizoen 2022-2023 

• 28 december 2022 VCH’s Oliebollentoernooi. (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, 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 
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