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@mail: secretarisvch@gmail.com 
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Nieuwsbrief 51 Wk 35-2022 

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. 

Start seizoen 2022-2023 
We zijn weer begonnen met trainen. We hopen dat iedereen weer fit en fruitig van de partij is. Binnenkort starten ook 
de wedstrijden te beginnen met een bekerwedstrijd van Dames 1 op donderdag 8 september thuis in onze eigen 
sporthal Concordia. (alle wedstrijden van alle teams kun je vinden in de “mijn volleybal”-app). Support is meer dan 
welkom. Het bestuur wenst iedereen een leuk, sportief en vooral gezellig volleybalseizoen.  
 

Grote clubactie  
De Grote Clubactie gaat bijna weer van start. Vanaf 24 september kun je weer loten kopen (en verkopen) van de grote 
clubactie om de vereniging te steunen. Een lot kost 3,- euro, maar hiervan gaat 80% (2,40 euro) naar VCH. Dit jaar 
geen boekjes, maar doen we alleen online mee. Nadere info volgt nog per email. 
 
Rabo Club Support  
Heb jij of iemand uit je omgeving een 
Raborekening EN ben je ook lid van 
Rabobank? Rabobank stelt een aanzienlijk 
bedrag beschikbaar aan deelnemende 
verenigingen en organisaties. Hoe meer 
stemmen een vereniging krijgt hoe groter het te ontvangen deel van dit bedrag is. Wel een rekening maar geen lid? 
Ga dan eerst naar https://www.rabo-clubsupport.nl/ en wordt lid. Dan pas mag je stemmen! 
Vanaf 5 september kun je stemmen op je favoriete vereniging en dat is natuurlijk VCH! Hiermee steun je onze 
vereniging. Stemmen is mogelijk tot 27 september. Vraag dit ook aan andere familieleden, buren en vrienden! 
 
Spelerspassen 
Graag wil ik jullie wijzen op het feit dat m.i.v. komend seizoen er geen spelerspassen meer worden verstrekt. Het DWF 
zal worden ge-upgrade. In deze link https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/06/08/dwf-2-0-live-per-seizoen-
2022-2023 het bericht dat NEVOBO hierover heeft gepubliceerd. Om in het nieuwe seizoen legitimatieproblemen te 
voorkomen het verzoek om voor zover nog niet gedaan een recente (pas)foto te sturen naar ledenvch@gmail.com. Dit 
mag gewoon een uitsnede zijn van een vakantiefoto o.i.d. Voor recreanten werd tot nu toe niet naar spelerskaarten 
gekeken, maar stuur toch maar een foto op, voor het geval men hier nu wel op gaat controleren. Eventuele door  
Nevobo opgelegde sancties vanwege ontbrekende of te veel verouderde foto’s zullen we aan het betreffende lid 
moeten doorbelasten! 
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Vacature functie van Voorzitter VCH 
Sinds de ALV van juni is de functie van voorzitter VCH vacant. Uiteraard gaan alle activiteiten gewoon door en wordt 
alles opgepakt door de overige bestuursleden. Toch zou het goed zijn om het bestuur weer volledig te maken door 
een nieuwe voorzitter te hebben. Voel jij je geroepen of iemand uit je team of zelfs uit je omgeving (hoeft niet persé 
een lid te zijn) meld je dan bij iemand van het bestuur. Wees niet bang, je wordt volledig ondersteund! 
 
Volleybal Speeltuin 
Per 1 oktober wil VCH gaan starten met het opzetten van een volleybalspeeltuin voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Op 
deze wijze hopen we ook de jongste kinderen te kunnen binden aan VCH, waarbij zij uiteindelijk kunnen gaan 
doorstromen richting het CMV volleybal. De volleybalspeeltuin bestaat uit diverse activiteiten gericht op het 
spelenderwijs kennismaken met volleybal zowel met als zonder bal. Plezier staat centraal. Om dit te kunnen starten 
hebben we onze leden hard nodig! Zonder jeugd zal VCH gaan vergrijzen! De volleybal speeltuin zal plaatsvinden iedere 
zaterdagochtend van 9 tot 10. We starten met een try-out van 10 weken (tot de kerst). Tijdens deze ochtend ben je 
ten alle tijden met minimaal twee personen. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe minder frequent je aan de beurt bent. 
Vanuit de Nevobo is er een groot handboek met diverse oefeningen/activiteiten. De opzet wordt dus al gemaakt. De 
ochtend zelf zet je samen alles klaar, ruim je alles samen weer op en zorg je voor een enthousiaste ochtend voor de 
kinderen. We willen binnen VCH nog geen verplichtingen stellen, mocht blijken dat de aanmeldingen met vrijwilligers 
tegenvallen zullen we hier met het bestuur naar kijken en kan het zijn dat er als nog teamverplichtingen aan worden 
verbonden. Nogmaals: We hebben onze leden hard nodig!  
 
Meld je mondeling of via de mail aan bij Kelly (Kellystolwijk27@hotmail.com) voor 13 september. Na 13 september 
zal er contact worden gelegd voor verdere uitleg. 
 
Sluit je aan bij de huidige vrijwilligers: Stefan, Manon, Nico, Christien en Kelly. 
 
Feest 

Het bestuur vindt dat het tijd is dat we weer eens een echt 
ouderwets verenigingsfeest moesten houden. Alle leden samen die 
onder het genot van een drankje en leuke muziek elkaar beter zullen 
leren kennen. Enkele jeugdleden van MA1 stonden te springen om 
de organisatie op zich te nemen en hebben gelijk de koe bij de 
horens gevat. Op zaterdag 22 oktober gaat het al gebeuren. Dit is 
een zgn Thuisspeeldag waarop behalve de recreanten alle teams 
thuis spelen. Uiteraard zullen we jullie nog uitgebreid informeren 
over hoe, wie en waar. Maar SAVE THE DATE!!! 
 
 
 

 
 
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  
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Fluiten en tellen 
Zoals elk jaar zullen de leden weer ingedeeld worden om wedstrijden te fluiten en te tellen. Afgelopen jaar is het een 
aantal keer misgegaan en is de scheids en/of teller niet op komen dagen. Dit levert een boete op voor degene die 
had moeten fluiten of tellen. Met ingang van dit seizoen wordt de boete voor het niet fluiten van een wedstrijd 
verhoogd naar 30 euro. De boete voor het niet komen opdagen van een telbeurt blijft 10 euro. We raden de 
aanvoerders aan om een paar dagen voor de wedstrijd de verantwoordelijke scheids of teller een berichtje te sturen 
als herinnering voor de komende wedstrijd. Met ingang van dit seizoen zal de volledige opbrengst van de boete ten 
goede komen aan de vervanger. Dit wordt tevens in het huishoudelijk regelement aangepast. 
  
Daarnaast kan het natuurlijk ook wel eens voorkomen dat iemand niet kan fluiten of tellen door omstandigheden, of 
zelf geen vervanging kan vinden voor zijn of haar taak. Het bestuur wil daarom een app-groep aanmaken waar 
mensen een oproep kunnen doen om tegen vergoeding een vervanger te vinden. De vergoeding wordt betaald door 
de oorspronkelijke scheids/teller aan degene die deze taak overneemt. Voor het fluiten van H1, H2, D1 wordt 20 
euro gerekend en voor het fluiten van de andere teams wordt 10 euro gerekend. Voor het tellen van elk team van 
VCH zal altijd 10 euro gerekend worden. 
Wil je een oproep laten plaatsen in deze app-groep, of wil je graag een extra zakcentje verdienen terwijl je leuke 
wedstrijden kijkt? Meld je dan aan bij Sander de Wit (06 110 972 73). 
  
Let op dat de mensen na aanmelding in deze app niet verplicht kunnen worden een taak over te nemen wanneer zij 
die afspraak niet willen maken. De oorspronkelijke scheidsrechter/teller blijft dus ten alle tijden verantwoordelijk 
voor de taak. Ook wanneer de (door jezelf) geregelde vervanging niet komt opdagen betekent dit dat de boete naar 
de oorspronkelijke scheidsrechter zal worden uitgeschreven. Verder staat de vereniging buiten de onderlinge 
afspraak tussen leden en de afrekeningen dient dus ook onderling geregeld te worden. 
  
Voor het fluiten van de eerste klasse teams (H1, H2, en D1) dient een cursus gedaan te zijn. Voor vragen kan Stefan 
van der Vlist benaderd worden. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Het lid zijn van een vereniging is niet alleen het trainen en spelen van wedstrijden. Vele verenigingen stellen dan ook 
enkele taken verplicht zoals Fluiten, tellen, bardienst, rijden, zaalwacht etc. Bij VCH delen we jullie enkel in op fluiten 
en tellen (zie het stuk hierboven). Daarnaast zijn er nog diverse taken die moeten worden uitgevoerd. Zoals 
organiseren en assisteren bij bijvoorbeeld Huttendorp, clinics, scholenvolleybal, volleybal speeltuin, feesten, 
toernooien, etc. Hiertoe doen we dan ook regelmatig oproepen voor hulp. Helaas is de respons hierop bijna altijd heel 
beperkt, en reageert slechts een kleine vaste groep VCH-leden die de verantwoordelijkheid ook echt voelt en zich wel 
beschikbaar stelt. Het is belangrijk dat we ons als VCH in Haastrecht e.o. zichtbaar maken en houden. Vooral bij de 
jeugd, dit is tenslotte onze toekomst. Denk hieraan als er weer eens een oproep voor hulp wordt rondgestuurd. Indien 
de respons zo laag blijft als nu, beraden we ons op het in de toekomst verplicht stellen van bepaalde taken per seizoen.  
 
Agenda 

• 22 oktober 22 VCH Feest 

• 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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