
Nieuwsbrief VCH –recreanten

Oktober 2015 

 

 

Hallo recreant, 

 

De eerste toernooien zijn alweer geweest en volgende week begint de competitie weer. 

 

Competitie 

Op de VCH website zouden we graag de team

recreantencommissie mailen zodat deze op de website geplaatst kan worden?

 

 

Toernooien Spaarne 

Er zijn veel teams die meedoen aan de (bitterbal)toernooien in Haarlem. Door VCH wordt een 

inschrijvingskosten betaald. Het restbedrag mo

team zijn. De aanvoerders van alle teams zullen hier een email over krijgen.

Omdat de teams vanuit VCH meedoen aan deze wedstrijden zijn VCH

geen shirt hebt, dan kun je er 1 kopen via de 

 

 

Simokos mixtoernooi 

Op 7 november organiseert Simokos een bedrijventoernooi. Als je mee wilt doen, dan kun je je (als team) 

oktober inschrijven. De details staan in de bijlage

 

 

Herfstvakantie 

In de herfstvakantie spelen we wedstrijdjes

niet competitiespelers en daarna de competitiespelers.

 

 

Mocht je nu of in de toekomst vragen of opmerkingen hebben,

de recreantencommissie. Je kan ons natuurlijk ook altijd in de zaal aanspreken. 

 

 

Namens de recreantencommissie, 

 

Elke Bos, Henk Visser, Nick Bijl en Anke Essing

recreantencommissie@vchoofddorp.nl  

recreanten 

De eerste toernooien zijn alweer geweest en volgende week begint de competitie weer. 

Op de VCH website zouden we graag de team-informatie actueel maken. Willen jullie een teamfoto 

recreantencommissie mailen zodat deze op de website geplaatst kan worden? 

Er zijn veel teams die meedoen aan de (bitterbal)toernooien in Haarlem. Door VCH wordt een 

inschrijvingskosten betaald. Het restbedrag moeten de recreanten zelf betalen, dit zal (net als vorig jaar) 

team zijn. De aanvoerders van alle teams zullen hier een email over krijgen. 

Omdat de teams vanuit VCH meedoen aan deze wedstrijden zijn VCH-shirts en lidmaatschap verplicht. Als je no

geen shirt hebt, dan kun je er 1 kopen via de kleding coördinator (Tjitske, kledingcoordinator@vchoofddorp.nl

een bedrijventoernooi. Als je mee wilt doen, dan kun je je (als team) 

De details staan in de bijlage 

spelen we wedstrijdjes op dinsdag de zaal FLM van 19:30 tot 22:30 u. Van 19:30 tot 21:00

niet competitiespelers en daarna de competitiespelers. 

Mocht je nu of in de toekomst vragen of opmerkingen hebben, dan kan je dit doen via het bekende

. Je kan ons natuurlijk ook altijd in de zaal aanspreken.  

en Anke Essing 

 

De eerste toernooien zijn alweer geweest en volgende week begint de competitie weer.  

Willen jullie een teamfoto naar de 

Er zijn veel teams die meedoen aan de (bitterbal)toernooien in Haarlem. Door VCH wordt een gedeelte van de 

betalen, dit zal (net als vorig jaar) €70,- per 

shirts en lidmaatschap verplicht. Als je nog 

kledingcoordinator@vchoofddorp.nl ). 

een bedrijventoernooi. Als je mee wilt doen, dan kun je je (als team) tot 18 

op dinsdag de zaal FLM van 19:30 tot 22:30 u. Van 19:30 tot 21:00 u de 

het bekende emailadres van 


