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Nieuwsbrief VCS januari 2020 

 

 

In de nieuwsbrief deze keer..: 

- Geef je nog snel op voor het nieuwjaarsdiner! 

- Volleybal Doedag  

- Data mini- en jeugdkamp bekend 

- Problemen met de douches in diverse kleedkamers.  

- Ontwikkelingen zaalruimte 

- Verlenging sponsorcontracten 

- Oproepje 

 

Wil je reageren op een van de items? Stuur dan een mailtje naar 

secretaris@volleybalclubsassenheim.nl 

 

Nieuwjaarsdiner voor leden vanaf de B-jeugd 

Heb je je nog niet opgegeven voor het nieuwjaarsdiner op 8 

februari? Schrijf je dan snel in via de webshop van VCS.  We gaan 

dit jaar naar Dekker Sport in Warmond. Voorafgaand aan het 

diner gaan we een uurtje bowlen! Als we allemaal warm gedraaid 

zijn, de gezelligheid erin zit en iedereen trek begint te krijgen, 

staat er in een apart zaaltje een heerlijk 3-gangen diner op ons te 

wachten. Na het diner kan iedereen op eigen gelegenheid nog 

gebruik maken van andere faciliteiten van Dekker (darten, 

poolen, airhockeyen, etc.). 

De kosten bedragen €35,- per persoon. Daarvoor kun je gezellig 

een uurtje bowlen, genieten van een 3 gangen menu en krijg je 2 

drankjes. Inschrijven kan nog tot 24 januari! Betalen kan op de avond zelf.  
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Volleybal-Doe Dag op 26 februari 

Ook dit jaar organiseren we weer de Volleybal-Doe dag: Een ochtend in de voorjaarsvakantie 

vol DOEN, ONTDEKKEN EN ERVAREN voor alle groepen van de basisschool. De Volleybal Doe-

dag is bedoeld om kinderen op een leuke en actieve manier kennis te laten maken met het 

volleybalspel. Ook als je al op volleybal zit ben je natuurlijk van harte welkom. Nodig al je 

vriendjes en vriendinnetjes uit en doe lekker mee in de vakantie! Je kunt je binnenkort 

opgeven via www.combibrug.nl  

Data mini- en jeugdkamp bekend  

Pak je agenda er maar bij, want de data van het mini- en jeugdkamp zijn bekend! Het 

minikamp is van 5-7 juni en het jeugdkamp vindt plaats van 10-12 juli. Net als vorig jaar gaan 

we weer naar ons mooie kampeerterrein in Baarn. We hebben er nu al zin in! Meer 

informatie volgt later dit jaar, dus houd de nieuwsbrief in de gaten.. 

Problemen met de douches in de Wasbeek  

In diverse kleedkamers in de Wasbeek is het momenteel niet fijn 

douchen. De douches kunnen wisselend warm of koud zijn en de 

waterdruk is niet constant.  Sommige leden hebben een klacht 

ingediend bij de Wasbeek en ook het bestuur heeft hierover een 

gesprek gevoerd met de beheerder van de Wasbeek. Deze begrijpt 

de klachten volledig en betreurt de situatie zelf ook zeer. Helaas kan 

er pas in de week van 20 januari een servicemonteur langskomen en 

het streven is om dan nog diezelfde dag de problemen te kunnen 

verhelpen. Wij houden de vinger aan de pols.  

Ontwikkelingen zaalruimte 

In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat het tekort aan  zaalruimte voor VCS en de 

andere sportverenigingen een belangrijk punt op de bestuurlijke agenda is. We hebben 

beloofd jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dat gebied. Vanaf deze 

maand voert een vertegenwoordiging van de gemeente gesprekken met alle verenigingen 

afzonderlijk over hun wensen en mogelijke oplossingen. Ook een afvaardiging van het 

bestuur van VCS is afgelopen week in gesprek gegaan met de gemeente. In maart 2020 

verwacht de gemeente de uitkomsten van de gesprekken samen te vatten voor de 

gemeenteraad. Zodra die uitkomsten beschikbaar zijn kunnen we jullie weer verder 

informeren.  

http://www.combibrug.nl/
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Verlenging sponsorcontracten 

De contributies van onze leden zijn de voornaamste bron van inkomsten, maar daarnaast zijn 

de sponsorinkomsten een belangrijke bron van inkomsten. We zijn blij dat de volgende 

sponsoren zich weer voor langere tijd met VCS willen verbinden: 

 

  

 

• Hortus Artifex, de hovenier in Sassenheim en omgeving. https://www.hortusartifex.nl 

• Made by Gene, https://www.facebook.com/madebygene 

• Online Ja!, Webdesign, ondersteuning en advies, https://onlineja.nl  

Grote en kleine sponsoren kunnen bij ons terecht en er zijn verschillende mogelijkheden om 

je als sponsor te profileren en te verbinden aan onze vereniging. Meer weten? Stuur een mail 

naar pr@volleybalclubsassenheim.nl 

Oproep: stuur je verslag in! 

Op de website en Facebookpagina staan de verslagen van de wedstrijden die we spelen. 

Fotoverslagen, filmverslagen, korte tekstjes, spannende verhalen; alles is goed. De laatste tijd 

zien we wel dat de verslagen zich vooral beperken tot één of een beperkt aantal  teams. We 

zouden het leuk vinden als meer teams (of ouders van teams) verslag doen van hun 

wedstrijden. Dus, pak je pen, camera, mobieltje en stuur je verslag naar: 

pr@volleybalclubsassenheim.nl  

 

VCS Kalender 2019-2020 

8 februari 2020 Nieuwjaarsdiner 

26 februari  2020 Volleybal DOE-dag 2020 

7 maart 2020 VCS Opentoernooi 

18 april  2020 VCS Minitoernooi Wasbeek 

26 Mei  2020 VCS Eindtoernooi ABC-jeugd 

26 mei   2020 VCS Eindtoernooi 

27 mei   2020  Stop trainingen 

5-7 juni 2020 Minikamp 

10-12 juli 2020 Jeugdkamp 
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