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Nieuwsbrief VCH - recreanten 

april 2016 
 

 

Hallo recreant, 

 

We gaan richting het einde van het volleybalseizoen. Het is weer tijd 

voor toernooien, de ‘vrije’ trainingen in mei, de feestavond, grasvolley, 

het VCH OPEN en nog vele andere zaken.  

 

 

Agenda trainingen 
 Tot en met 19 april de gewone trainingen 

 Dinsdag 26 april van 19.30 t/m 21.00 u (niet competitiespelers) 

   21.00 t/m 22.30 u (competitiespelers) 

 Dinsdag 3 mei van 19.30 t/m 21.00 u (niet competitiespelers) 

   21.00 t/m 22.30 u (competitiespelers) 

 Maandag 9 mei van  20:30 t/m 22:00 u (maandaggroep) 

 Dinsdag 10 mei van  19.30 t/m 21.00 u (niet competitiespelers) 

   21.00 t/m 22.30 u (competitiespelers) 

 Dinsdag 17 mei van  19.30 t/m 21.00 u (niet competitiespelers) 

   21.00 t/m 22.30 u (competitiespelers) 

 Maandag 23 mei van 20:30 t/m 22:00 u (maandaggroep) 

 Dinsdag 24 mei van  19.30 t/m 21.00 u (niet competitiespelers) 

   21.00 t/m 22.30 u (competitiespelers) 

 Dinsdag 31 mei van  19:30 t/m 22:30 u (voor iedereen feestavond, laatste training in de 

zaal) 

Op de vrije trainingen van 26/4, 3/5 en 17/5 is de maandaggroep ook op de dinsdag van harte 

welkom. 

 

 

Feestavond  
De laatste avond van de trainingen in de zaal sluiten we 

af met een hapje en een drankje op dinsdagavond 31 

mei a.s. Alle recreanten zijn welkom, we beginnen om 

19.30 uur en om 22.50 uur moet iedereen uit de zaal 

zijn.  

Zonder enige verplichting kan je wat lekkers meenemen 

en voor de verkleedmaniakken onder ons is het thema 

voor de avond: Tropical. 
 

 

Seizoen 2016 – 2017  
De eerste trainingen in het nieuwe seizoen zullen waarschijnlijk starten op 29 augustus of 5 

september.  

We zijn met het bestuur in gesprek om een extra veld op de maandagavond te krijgen, zodat de 

groepen op de dinsdag weer kleiner kunnen worden. Als we het extra veld toegewezen krijgen, 

betekent het dat we een hele groep verhuizen van de dinsdag naar de maandag.  

 

 

VCH OPEN 2016 
Op vrijdagavond 10 juni 2016 organiseert de recreantencommissie weer het jaarlijkse VCH 

OPEN. Iedereen is welkom. Graag wel als team opgeven. Mocht je geen uitnodiging hebben 

ontvangen: op de website van VCH staan binnenkort de flyer en het inschrijvingsformulier.  
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Grasvolley  
Dit jaar hebben we ook weer het grasvolley. 

Carla is net als vorig jaar bereid gevonden de 

volleybalspullen elke keer mee naar huis te 

nemen.  

De 1e avond van het grasvolley is op dinsdag 7 

juni. Het vindt dan plaatst aan de noordkant 

van de Toolenburgse plas tussen restaurant De 

Lieveling en Jeugdland. Je auto kan je dichtbij 

parkeren, je fiets of rollerskates zelfs naast het 

veld.  Wees sportief en kom ook even helpen 

met de opbouw van het veld vanaf 19.30 uur en 

natuurlijk ook bij het afbreken na afloop. 

Doe gepast schoeisel aan, je zaalschoenen zijn niet geschikt voor het spelen op het soms wat 

vochtige gras. Bij voldoende animo blijven we de hele schoolvakantie doorspelen. Voor het wel 

of niet doorgaan van het grasvolley bij regenachtig weer wordt de babbelbox van de website 

van VCH gebruikt. Carla zal daarop aangeven als het grasvolley niet doorgaat. 

 

 

VCH Beach  
Vanaf 9 mei beginnen de beachvolleybaltrainingen bij VCH Beach. Zodat je in de zomer kan 

blijven volleyballen, lekker in het zonnetje met het zand tussen je tenen.  

Net als vorig jaar kan je kiezen tussen 4 verschillende lidmaatschappen: Mini (€42), Brons 

(€60), Zilver (€70) en Goud (€85) lidmaatschap. Hierbij ben je verzekerd van een zomer lang 

buiten beachvolleyballen met in het weekend gratis toernooien en Beachfit. 

Je wordt ingedeeld op basis van je niveau en fanatisme, maar je kunt natuurlijk ook met (een 

aantal uit) je team inschrijven. Zo kan je met je teamgenoten gezellig blijven 

(beach)volleyballen in de zomer. 

Degene die nog twijfelen of beachvolleyballen bij VCH Beach iets voor hen is, kunnen op 

dinsdagavond 26 en donderdagavond 28 april gratis deelnemen aan de instuiftrainingen. 

 

 

Sportfair 2016  
Op 5 juni staat VCH met een kraam op de Sportfair van de gemeente. De 

Sportfair trekt ieder jaar meer bezoekers. Het aantal aanmeldingen voor het 

krijgen van informatie stijgt mee. De recreantencommissie en wie verder nog wil 

is die dag aanwezig. Ben je er ook, kom even meespelen op het veld. Vrienden 

en bekenden mogen het ook even proberen.  

 

 

VCH 65 jaar  
VCH viert 7 mei 2016 het 65 jarig bestaan. Er zijn altijd wel een paar recreanten aanwezig. Kom 

ook voor de gezelligheid. Nadere informatie wordt nog verstrekt. Hou de website van VCH in de 

gaten: http://www.vchoofddorp.nl 
 

 

Agenda toernooien: 
 25 mei Glow in the Dark toernooi in de Spaarnehal (Zeelcafe) 

 10 juni VCH OPEN in de FBK 

 

  

http://www.vchoofddorp.nl/
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Sponsorkliks  
Wij doen allemaal wel eens online onze inkopen. En als je toch 

spullen koopt op het internet, waarom dan niet via onze VCH-

website? Als vereniging kunnen wij het sponsorgeld dat via 

Sponsor Kliks binnenkomt heel goed gebruiken. We hebben 

maanden gekend dat we tussen de 60 en 90 euro sponsorgeld 

ontvingen en daar hoefden wij niets voor te doen, behalve eerst 

even via onze website naar de webwinkel te gaan. Dit kost niets, 

en levert wel geld op! 

Het klikken gaat via de volgende banner op onze website 
http://www.vchoofddorp.nl 
 

De aangesloten webwinkels zijn te vinden op http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3844   
Dit zijn onder andere MediaMarkt, Zalando, Bol.com, CoolBlue en Bookings.com. 

 

 

Commissielid gevraagd 
Voor diegene die zich betrokken voelt bij het reilen en zeilen van de recreanten en mee wil 

denken over onder andere teamindeling en trainingen, vragen wij: meld je aan als lid van de 

recreantencommissie. Wij kunnen elke hulp gebruiken. We zoeken nog naar een 

vertegenwoordiger in de commissie van de dinsdag vroeg (VCH FUN en Dreamteam).  

 

 

 

Namens de recreantencommissie, 

 

 

Elke Bos, Henk Visser, Nick Bijl en Anke Essing  
recreantencommissie@vchoofddorp.nl 

http://www.vchoofddorp.nl/
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3844
mailto:recreantencommissie@vchoofddorp.nl

