
 
 

In de nieuwsbrief deze keer…   (Nieuwsbrief 7, juli 2021) 

- Van het bestuur      - Beachvolleyballen in de zomer 

- Vooruitblik nieuwe seizoen     - Ledenwerfacties 

 

Beste VCS’ers, 

 

We nemen afscheid van een bijzonder seizoen. Waar we na de zomer vorig jaar nog goede 

hoop hadden op een redelijk normale start, bleek al snel dat de coronapandemie ons niet 

even, maar een heel seizoen in zijn greep zou houden. Zoals jullie weten hebben we steeds 

geprobeerd te kijken naar wat er wel mogelijk was. Dankzij de inzet van veel mensen binnen 

de club is het gelukt om al vroeg in het voorjaar te starten met het buiten volleyballen. En tot 

ons groot plezier konden ook het mini- en jeugdkamp in juni doorgang vinden. Wat hebben we 

het leuk gehad in Baarn! Iedereen heeft inmiddels via de app de filmpjes van de 

kampweekenden ontvangen. 

In de afgelopen periode hebben we positieve berichten ontvangen van leden en ouders  over 

de manier waarop we ons hebben ingespannen om alle leden toch te laten sporten; veel dank 

daarvoor! Onze dank gaat natuurlijk ook vooral uit naar alle vrijwilligers die het hele jaar door 

van alles hebben geregeld om het seizoen toch op een goede manier door te komen: de 

bootcamps van Noah in het park, de ouders en spelers die zonder mokken kwamen optreden 

als toezichthouders, Bas en zijn protocollen en organisatietalent, de leden van de TC die ook nu 

nog een flinke klus hebben aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen, onze enthousiaste 

trainers en vele anderen. Ontzettend fijn dat jullie je zo willen inzetten voor de club en 

daarmee laten zien dat we samen VCS zijn. We zouden het als volleybalclub niet redden 

zonder jullie inzet. 

Zoals jullie eerder in een aparte nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn we er in geslaagd om de 

financiën van de club op orde te houden. Het was daardoor mogelijk om alle leden te 

compenseren voor de beperkte trainingsmogelijkheden. Na de zomer zullen we de contributie 

pas innen als we zeker weten dat we weer in  de zaal kunnen starten. Hoewel we allemaal 

geschrokken zijn van de explosieve toename van besmettingen na de recente versoepelingen, 

hebben we goede hoop dat we een redelijk normaal seizoen kunnen gaan draaien. Wij staan in 

elk geval absoluut in de startblokken. 



We wensen jullie allemaal een ontspannen vakantie en zien jullie graag terug in september 

voor een mooie gezamenlijke start! 

Het bestuur   

Heb je vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar 

secretaris@volleybalclubsassenheim.nl 

 

Beachvolleyballen in de zomer 

 Het beachvolleybalveld is de gehele zomer 

beschikbaar voor leden die een lekker potje 

willen ballen. Wil je hiervan gebruik maken, 

meld je dan, bij voorkeur minimaal 24 uur van 

tevoren, aan bij Bas Leeflang; dan kun je de 

sleutel in overleg ophalen.  

 

 

Vooruitblik nieuwe seizoen 

Door een aantal onverwachte opzeggingen, maar gelukkig ook nieuwe aanmeldingen, is de TC 

nog druk bezig met het aan elkaar knopen van de laatste eindjes om de teamindeling 

definitief te krijgen. Vooral voor de dames zijn er veel aanmeldingen; de verwachting is dat 

we een 4e team kunnen formeren. Jullie lezen daar de komende weken meer over via de app. 

De trainingen in het nieuwe seizoen starten- onder voorbehoud- op 30 augustus 2021. De 

concept zaalindeling is inmiddels hiervoor verzonden. Alle geplande activiteiten voor het 

seizoen 2021/2022 vind je onderaan de nieuwsbrief. 

 

 

 

Het heeft even geduurd, maar volgend jaar starten zo’n 13 mini- en jonge jeugdtrainers met 

de VT2-cursus. Van een bevlogen trainer leren onze trainers nieuwe trainingsvaardigheden en 

doen ze nieuwe kennis op. We zijn er trots op dat er zoveel trainers voor onze jongste spelers 

beschikbaar zijn en dat ze zich ook echt verder willen ontwikkelen. 

 

Ledenwerfacties 

Om nieuwe leden te werven maken we dankbaar gebruik van suggesties van leden. Denk aan 

het meegeven van een gadget aan leden, het verstrekken van trainingskaartjes voor vriendjes 

en vriendinnetjes om gratis mee te komen trainen. Na de zomer, op zaterdagochtend 11 

september willen we voor de CMV-jeugd een fantastische en grootschalige instuifactie 
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organiseren. Reserveer deze datum dus alvast in je agenda! Andere suggesties en 

aanmeldingen voor het meedenken en ondersteunen bij de organisatie zijn uiteraard van 

harte welkom. Stuur een bericht naar: pr@volleybalclubsassenheim.nl 

VCS Kalender 2021/2021 (onder voorbehoud): 
  

Maandag 30 augustus Start trainingen 
Dinsdag 7 september  Schoenenpasavond (zie advertentie) 
Zaterdag 11 september Instuif voor de CMV-jeugd 
Woensdag 22 september Oranjetoernooi 
16 t/m 24 oktober Herfstvakantie 
Woensdag 3 november Algemene Ledenvergadering 
Donderdag 2 december Sinterklaasactiviteit voor de jeugd 
Dinsdag 21 december  Oliebollentoernooi 
25 december t/m 9 januari Kerstvakantie 
Januari Nieuwjaarsdiner 
26 februari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie 
Woensdag 2 maart Volleybal doe dag 
Zaterdag 5 maart Glow in the Dark toernooi 
Zaterdag 9 april Minitoernooi VCS  
30 april t/m 8 mei Meivakantie 
Dinsdag 24 mei Eindtoernooi 

 


