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In de nieuwsbrief deze keer… (Nieuwsbrief 5, 27 februari 2022) 

- Van het bestuur     - Teamsamenstelling: enquête TC 

- Herhaalde oproep: bestuursleden gezocht!   - Kalender

 

 

Beste VCS’ers, 

 

In onze bestuursvergadering van afgelopen 
woensdag verheugden we ons nog op het 
afscheid nemen van de laatste corona-
beperkingen, op de Volleybal-doedag, het 
Glow in the Dark toernooi, het eindelijk 
weer terugkeren naar normaal. Zonder 
mondkapjes, 1,5 meter afstand, zonder 
scannen bij de deur.. Nu, vier dagen later,  
is Corona wel het minste wat ons bezig 
houdt. Het voelt dubbel om een vrolijke 
nieuwsbrief te schrijven, terwijl er zo 
dichtbij een oorlog woedt en mensen in 
verdriet en angst verkeren.  
 
We houden het deze keer kort, het 
belangrijkste volleybalnieuws hebben jullie 
net als vorige maand al via Whats App 
ontvangen. In deze nieuwsbrief aanvullend 
nog een vooraankondiging van de TC-
enquête met een oproep om met de TC 
mee te denken. En we blijven onze oproep 
voor bestuursleden nog een aantal keer 
herhalen. Komend seizoen treden er twee  
 
 

 
 
 
 
bestuursleden af en we willen ons gezellige 
bestuursteam graag op sterkte houden.  
Lees onze oproep nog eens door en aarzel 
niet ons aan te spreken of op een andere 
manier contact op te nemen; we vertellen 
je graag meer in een persoonlijk gesprek.  
 
Rest ons nog iedereen te bedanken voor 
zijn/ haar inzet, geduld en corona-discipline 
in de afgelopen periode. Laten we hopen 
dat we dit seizoen op een goede manier uit 
kunnen spelen.  
 
Pas goed op jezelf en op elkaar!  
Sportieve groeten van het bestuur 
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Teamsamenstelling nieuwe 

seizoen: enquête 

De TC begint 

binnenkort weer 

met de 

voorbereidingen 

voor de 

teamindeling 

seizoen 22/23.  

 

Om die teamindeling tijdig rond te krijgen 

is het belangrijk dat de TC beschikt over de 

juiste informatie. Daarom komt er 

binnenkort weer een enquête jullie kant 

uit waarin je je wensen voor het nieuwe 

seizoen kenbaar kunt maken.  Ook dit jaar 

nodigen we jullie uit om in één of twee 

bijeenkomsten mee te denken over de 

teamindeling.  Lijkt het je leuk om mee te 

puzzelen, geef ons even een seintje. Jullie 

bijdrage en denkkracht is zeer welkom! 

tc@volleybalclubsassenheim.nl 

 

Bestuursleden gezocht! 

Zoals we al eerder aankondigden zijn we 
met ingang van volgend seizoen op zoek 
naar een penningmeester en een 
recreanten-bestuurslid.  
 
Wil jij vanaf seizoen 2022-2023 je talenten 
en een paar uur van je tijd inzetten voor 
een prachtclub en onderdeel uitmaken van 
een betrokken, actief en vooral gezellig 
team van bestuurders, òf wil je eerst meer 
informatie of een keer een vergadering 
bijwonen, stuur dan een mailtje naar: 
secretaris@volleybalclubsassenheim.nl .   

 
 
Als recreanten-bestuurslid vorm je de 
belangrijkste schakel tussen bestuur en 
recreanten. Je onderhoudt de contacten 
met de recreanten, handelt mailtjes af en 
neemt deel aan de bestuursvergaderingen. 
Tijdsbesteding gemiddeld +/- 1 à 2 uur per 
week.  
 
Als penningmeester verzorg je de 
boekhouding en het innen van de 
contributie en informeer je het bestuur in 
de vergaderingen over de financiële 
situatie van de club. Je komt in een 
gespreid bedje: een paar jaar geleden zijn 
we overgestapt op een nieuw en 
gebruiksvriendelijk boekhoudsysteem dat 
perfect draait. Ingrid, de huidige 
penningmeester, kan je daarin wegwijs 
maken en binnen het bestuur is er ook 
altijd iemand die met je mee kan kijken. 
Tijdsbesteding door het seizoen heen 
gemiddeld 1,5 à 2 uur per week.  
 
 
 

VCS Kalender 2021/2022 (onder 

voorbehoud): 

  

26 feb t/m 6 mrt  Voorjaarsvakantie 
Wo 2 mrt  Volleybal doe dag 
Za 5 mrt Glow in the Dark  
Za 9 apr Minitoernooi VCS  
30 apr t/m 8 mei  Meivakantie 
Za 21 mei VCS BBQ 
Di 24 mei Eindtoernooi 
10 t/m 12 juni  Minikamp 
1 t/m 3 juli  Jeugdkamp 
  

 

mailto:tc@volleybalclubsassenheim.nl
mailto:secretaris@volleybalclubsassenheim.nl

