Nieuwsbrief VCH - recreanten
december 2016
Hallo recreant,
Het einde van het kalenderjaar nadert. Nog een laatste nieuwsbrief in
het jaar 2016.

Geen training Kerstvakantie
In de Kerstvakantie zijn geen trainingen. De laatste training is op 20 december. In het nieuwe
jaar beginnen we weer vanaf 9 januari.

Eindejaarsborrel
Na twee seizoenen met een nieuwjaarsborrel doen we
weer een eindejaarsborrel. Dit keer is er alleen maandag
een toernooi in de Spaarnehal.
De recreantencommissie nodigt daarom iedereen uit om
op dinsdag 20 december op de eindejaarsborrel te komen
om 19:30 u. Neem zelf een hapje en/of drankje mee zoals
we ook doen aan het eind van het seizoen.
Er is die avond geen training, wel speelavond.

Verplichting tot dragen clubshirt
In het huishoudelijk reglement is bepaald dat ieder verenigingslid in een
VCH-team een clubshirt moet dragen bij deelname aan wedstrijden. Voor
de recreanten betekent dat de verplichting geldt voor deelname aan de
recreantencompetitie en het toernooi in de Spaarnehal. Dit toernooi wordt
georganiseerd door de volleybalbond NeVoBo. Onze vereniging is bij de
bond aangesloten en we krijgen daarom korting bij deelname.
Voor het bestellen van een nieuw shirt neem contact op met de Tjitske,
kledingcoördinator van VCH (kledingcoordinator@vchoofddorp.nl).

Teamfoto’s voor website
Van de competitieteams willen we graag teamfoto’s op de website van de club hebben. We
hebben gemerkt dat de website van VCH regelmatig wordt bezocht en daardoor zich ook nieuwe
leden aanmelden. Stuur je teamfoto naar de recreantencommissie, dan zorgen wij dat het op de
website komt.

Extra team toernooi Spaarnehal
De trainingsgroep van Wietze heeft voor het eerst meegedaan met het toernooi in de
Spaarnehal. Met een tweede plaats een mooie start. En dat zonder een nog thuis herstellende
Wietze. Wietze hoopt in januari de training weer op te pakken.

Jan 80 jaar
Jan Hoetmer is in oktober 80 jaar geworden. Een mooie
mijlpaal voor Jan en bijzonder in het bestaan van de
vereniging.
Namens de recreantencommissie,
Elke Bos, Henk Visser, Nick Bijl en Anke Essing
recreantencommissie@vchoofddorp.nl
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