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

- Van het bestuur     - VCS BBQ 21 mei 

- TC samenstelling teams volgend seizoen  - vrijwilligerswerk 

-  inventarisatie materiaal    - Tweedehands VCS kleding

 

 

Beste VCS’ers, 

 

Hoewel we voor ons gevoel nog midden in 
het seizoen zitten, blikken we in deze 
nieuwsbrief toch alvast kort vooruit naar de 
afronding van het huidige - en de start van 
het nieuwe seizoen. Het ziet er naar uit dat 
we dit jaar op een gezellige manier, live, 
met elkaar kunnen afsluiten. We zien daar 
als bestuur erg naar uit en vertellen je daar 
alvast wat meer over. Ook een update van 
de TC en een oproep om alvast je ballentas 
compleet te maken. Zoals gebruikelijk 
volgen meer details de komende weken via 
de app-groepen. 
 
Sportieve groeten van het bestuur 
 
 

VCS BBQ 21 mei- save the date!! 

Ja, de datum staat vast! Op 21 mei 

organiseren we als afsluiting van het 

seizoen een gezellige VCS-BBQ bij Chique 

en Simpel in Lisse.  

 

 

Tijdens de corona-pandemie hebben we 

onder het motto “kijken wat er wèl 

mogelijk is” geprobeerd op alternatieve 

manieren contact met elkaar te houden. 

Dat is ook aardig gelukt, maar er gaat 

natuurlijk niets boven de echte 

ontmoeting.  

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 mei lijkt het dan echt te gaan 

gebeuren. We kunnen alvast vertellen dat 

het gelukt is om deze uitgebreide BBQ voor 

een klein prijsje aan te bieden. 
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Dat is mogelijk door de zogenaamde 

“coronapot” in te zetten. Deze spaarpot 

hebben we in de afgelopen seizoenen 

opgebouwd voor een gezellige 

ledenactiviteit.  

Kosten voor leden en directe gezinsleden: 

€ 5,00.  Mini’s inclusief 1 ouder betalen 

ditzelfde bedrag. Meer informatie volgt 

nog. Voor degenen die niet kunnen 

wachten: reserveren kan al via de VCS-

webshop. We verheugen ons erop jullie op 

21 mei te zien!!  

TC- Teamindeling 22/23 

De enquête waarin de TC vraagt naar jullie 

wensen voor het nieuwe seizoen is 

inmiddels door de meeste mensen 

ingevuld. De TC is inmiddels hard bezig om 

op basis van jullie input de jaarlijkse puzzel 

van de teamindeling rond te krijgen. Fijn 

dat mensen zich hebben aangemeld om 

mee te denken. Daar wordt erg graag 

gebruik van gemaakt en de TC zal contact 

met jullie opnemen. Mede door corona zijn 

we dit seizoen wat later gestart met 

puzzelen. We houden jullie op de hoogte 

van de vorderingen en streven ernaar de 

concept- teamindeling in de eerste week 

van mei bekend te maken. 

Waar mogen we jullie voor 

wakker maken?  

 

In de enquête hebben we ook gevraagd 
waar we jullie voor wakker mogen maken. 
Dat varieerde van het uitvoeren van kleine 
klusjes tot lid worden van commissies als 

de TC. Erg fijn om te zien dat er zoveel 
leden zijn die iets voor de club willen 
betekenen. Dank daarvoor! We hebben 

nog geen vrijwilligerscoördinator      , dus 
de komende tijd inventariseren we als 
bestuur wie zich voor welk onderdeel wil 
inzetten en komen dan zeker bij jullie 
terug! 
 

Oproep: Inventarisatie materiaal 

einde seizoen 

 

 

Richting het einde 
van het seizoen 
het verzoek aan 
alle teams om 
alvast te checken 
of jullie 

materialen, en dan vooral de ballentassen, 
compleet zijn.  Mocht je een “vreemde” 
bal vinden, check dan even het nummer en 
neem contact op met het team van wie de 
bal is. Mis je een bal, kijk dan even bij 
andere teams. 
Overzicht:  
 

Team Tasnummer 

Heren 1 16 

Heren 2 2 

Heren 3 3 

Heren 4  

Dames 1 12 

Dames 2 1 

Dames 3 19 

Recreanten XR1 5 

Recreanten XR2 10 

Recreanten XR3 6 

Jongens A1 17 

Meisjes A1 13 

Meisjes B1 18 

Jongens C1 15 

Jongens C2 6 

 
Overigens een dringend verzoek zuinig om 
te gaan met onze ballenkarren. Deze zijn in 
het afgelopen seizoen al 3 x gerepareerd 
vanwege onzorgvuldig gebruik! 
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Geef je VCS-kleding een tweede 

leven! 

 
Zit je VCS-kleding te krap, te ruim of ga je 
stoppen met volleyballen en kan je VCS-
kleding (shirts, jacks, broekjes, e.d.) nog 
makkelijk een ronde mee, let dan even op:  
 
Vanaf volgende maand staat er een 
kledingbak in de sporthal naast de 
scheidsrechtersstoelen. Je kunt daarin je 
(schoon gewassen en nog bruikbare) 
kleding inleggen. Heb je iets nieuws nodig, 
kijk dan eerst even in de VCS-kledingbak en 
neem mee wat je kunt gebruiken. Zo slaan 
we twee vliegen in één klap: we verlengen 
de levensduur van kleding, wat bijdraagt 
aan het milieu, en maken een ander blij. 
 

 

VCS Kalender 2021/2022 
  

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 
  

 


