
 

Beste leden, ouder(s)/verzorger(s) 

Het seizoen zit er inmiddels op. Graag willen we jullie via deze 
nieuwsbrief op de hoogte houden van wat er speelt binnen VCP. 

 

Nieuwsbrief 

Kampioenen!! 
Dit seizoen kunnen we maar liefst 3 kampioenen binnen onze vereniging 
feliciteren. Wat een succes! 

Aspiranten A1 

De meiden van aspiranten A1 moesten hun kampioenswedstrijd met 4-0 
winnen.  

Onze meiden draaiden hun hand hier niet voor om. Ze hielden het 
hoofd koel, deden wat ze moesten doen, speelde een geweldig staaltje 
volleybal en werden verdient kampioen! 

Meiden gefeliciteerd! 

Aspiranten B1 

Dit is toch wel een bijzondere prestatie! Ongeslagen kampioen!! Niet 1 
wedstijd hebben deze meiden verloren. Ook met de kampioenwedstijd 
maakte de tegenstander van onze heldinnen van de B1 geen schijn van 
kans.  

In zeeland werd de kampioenswedstrijd met 4-0 gewonnen. Na afloop is 
de kampioenstrofee direct in ontvangst genomen en heeft de 
(kinder)champagne rijkelijk gevloeid! 

Meiden gefeliciteerd! 

Dames recreanten 1 

Ook bij de recreanten hebben we een kampioen. De dames van 
recreanten 1 hebben alle tegenstanders achter zich gelaten en zijn er 
met de titel van door gegaan! Een prestatie van formaat!  

Door de ijzeren discipline van onze dames waren zij op kracht, snelheid 
en tactiek beter dan de concurrentie.  

Dames gefeliciteerd! 
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Eindfeest VCP 

Volleybal clinics 
Ook dit jaar heeft Pleun weer volleybalclinics gegeven op de 
basisschool in Oploo. Pleun heeft haar enthousiasme in het volleybal 
gedeeld met de kinderen van Plo  

De promotie van de clinics is verzorgt door de PR commissie. 

Alle kinderen hebben hier van genoten en VCP heeft zich weer op zijn 
best laten zien bij de jeugd.  

Pleun, en PR commissie bedankt voor jullie inzet! Het was top. 

Ook onze eigen leden kunnen een steentje bijdragen aan de promotie 
van onze club. Misschien ken je wel iemand die wel zin heeft om bij onze 
gezellige club te komen of om zijn of haar kind kennis te laten maken 
met het volleybal in Oploo 

 

Op vrijdag 10 mei hebben we het seizoen met z`n allen gezellig afgesloten. Marian, Kim en Nady van 
dames recreanten 4 hadden alles tot in de puntjes geregeld! 
Het vlees lag lekker te sudderen op de barbecue, een gezellig muziekje op de achtergrond, een lekker 
koud drankje ingeschonken door de barmannen van excellent. Het ontbrak aan niets! 
Hoogtepunt van de avond was toch wel de bekendmaking van clubvrouw van het jaar Wilma Vogels. 
Een hele waslijst aan werkzaamheden heeft Wilma al uitgevoerd voor onze club. Onze voorzitter Judith 
had een schorre stem van het oplezen van alle dingen die ze al voor onze club hebt gedaan. Je hebt 
het dus echt verdient Wilma! 
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De PR commissie 
Jullie hebben het misschien al wel voorbij zien 
komen, VCP heeft voortaan een echte PR 
commissie. 
Nady Egelmeers, Kim Kusters en Jessy van Boxtel 
zetten zich al een tijdje in om via diverse media de 
bekendheid van onze club te vergroten. Ze 
plaatsen berichten op bijvoorbeeld Facebook en 
Instagram. Ook via de komplo worden diverse 
berichten naar buiten gebracht.  
Belangrijk werk dus! We zijn daarom ook erg blij 
met deze dames.  
Heb jij suggesties of tips voor de PR commissie? 
Je kunt ze bereiken via: pr@vcpoploo.nl 

Kermis 2019 

Samen met Excellent en La Marmotte organiseerde VCP ook dit 
jaar weer de kermis in Oploo!  
Samen met alle vrijwilligers hebben we er een geweldig feest 
van gemaakt!  
Alle bands hebben de tent op zijn kop gezet! Zondag hebben 
we genoten fanfare Excelsior en is er weer flink door de modder 
geslibberd. Maandag lag er een heuse dansvloer en werd er 
ouderwets, geschuifeld, gewalst en ook de tango kwam voorbij. 
Dinsdag hebben 10 verschillende duo`s uit Oploo hun DJ 
kunsten laten zien! Dit was misschien wel het hoogtepunt van de 
Plosse kermis! 
Met z`n alle zijn we er weer in geslaagd om dit dorpsfeest tot 
een succes te maken. Veel mensen uit Oploo en daarbuiten 
hebben hier van kunnen genieten. 
Alle vrijwilligers bedankt! 
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Jaarvergadering 2019 
Safe the date! Woensdag 4 september vind weer de 
ledenvergadering plaats. We willen alle leden en ouder(s) vervorger(s) 
van jeugdleden vragen hierbij aanwezig te zijn. Het is belangrijk om 
hierbij aanwezig te zijn omdat iedereen op de hoogte wordt gesteld 
van de laatste stand van zaken betreft VCP. Daarnaast is er ruimte 
voor vragen, discussie en opmerkingen. Een officiële uitnodiging volgt 
nog. 

Aftredende bestuursleden  
Anja van Sambeek en Pleun Langen hebben besloten te stoppen met 
hun taken binnen het bestuur van VCP. We willen Anja en Pleun 
hartelijk bedanken.  

Anja heeft aangegeven onze club te verlaten. Pleun zal vanaf 
volgend seizoen de commissie volleybal gaan versterken.  

 

Tot slot 
Met deze nieuwsbrief houden we jullie graag op de hoogte van de 
zaken die spelen binnen onze vereniging. Als je zelf ideeën hebt voor 
deze nieuwsbrief horen wij het graag. 

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie! 

Groeten 

Bestuur VCP 

Het bestuur, iets voor jou?  
Omdat Anja en Pleun het bestuur verlaten zijn we op zoek naar 
versterking. We hebben een gezellige en enthousiaste groep en 
zouden het geweldig vinden als er weer twee nieuwe bestuursleden 
zouden toetreden tot het bestuur. Omdat we met relatief veel mensen 
zijn kunnen we de taken goed verdelen en zijn de lasten laag. We 
komen 1 keer in de maand bij elkaar om te vergaderen. Lijkt jou het 
leuk of ben je benieuwd naar de inhoud van de taken van het 
bestuur? Stuur dan een email naar voorzitter@vcpoploo.nl. Je kunt 
natuurlijk ook gewoon een van ons aanspreken, bellen of een berichtje 
sturen. 


