
1 1

Jaargang  4 
Nummer 1 
Maart 2020

NIEUWSBRIEF



2

Voorstellen

Hallo allemaal,
Zoals jullie mogelijk al ontdekt hebben heeft de nieuwsbrief deze keer een 
ander uiterlijk. Voorheen heeft Jeroen Vogels voor de nieuwsbrief gezorgd. 
Jeroen bedankt hiervoor!

Vanaf nu gaat de nieuwsbrief verzorgd worden door Chantal en Lianne. 
Wanneer jullie iets in de nieuwsbrief willen vermelden mag dit doorgestuurd 
worden naar chantal@van-rijswijck.nl of lianneraaijmakers@gmail.com. 
Dit kan informatie zijn over je team, een spannende wedstrijd, foto’s, 
informatie over activiteiten enz. 

Wij willen graag de nieuwsbrief vaker uitbrengen. 

Chantal en Lianne (Dames 4) 

Coronavirus

Slecht nieuws!!

Zoals enkelen van jullie mogelijk al gehoord hebben maakte de Nevobo op 
18 maart bekend dat alle competities per direct worden gestopt. Op 23 
maart werd door het kabinet besloten dat evenementen en bijeenkomsten 
tot en met 1 juni afgezegd moeten worden. Dit betekend voor ons dat er 
dit seizoen tot 6 april niet wordt getraind. We gaan kijken wat er daarna 
besloten wordt en laten dit zo snel mogelijk weten. De wedstrijden gaan 
niet meer door. Ook door VCR is op 22 maart besloten dat de competities 
per direct gestopt worden. 

De volleybalbond vraagt haar leden om actief mee te denken hoe er voor 
het seizoen 2020-2021 een eerlijke competitie-indeling gemaakt kan 
worden.
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Vacature Penningmeester 

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Word jij enthousiast van onderstaande taken? 
Of wil je gewoon wat meer informatie, neem dan contact op via secretariaat@vcpoploo.nl Taken 
penningmeester:

Bijwonen bestuursvergaderingen (1x per maand) en bijwonen Algemene Ledenvergadering;
Voorbereiden bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering (o.a. het afleggen van 
verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging, presentatie ALV);
Periodiek bijhouden van de verenigingsboekhouding en het verzorgen van de loonadministratie, 
financieel advies, beslissingen worden met het bestuur genomen.
Het doen van betalingen namens de vereniging en ppstellen en bewaken van de begroting;
Het innen van contributie, donaties, boetes, sponsorgelden, subsidies, etc.
Aanvragen subsidies, voorbereiden afleggen van verantwoording aan de kascommissie;
Beheer van de belastingverplichtingen van de vereniging

We proberen bij deze vrijwilligersfunctie uiteraard rekening te houden met je persoonlijke wensen 
en mogelijkheden. We zoeken iemand met ervaring in een financiële functie, maar je hoeft geen 
financieel zwaargewicht te zijn en je krijgt veel uitleg voordat je begint.

Vacature Technische commissie algemeen

Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiasteling die de TC wilt komen versterken! Lijkt het je leuk 
of heb je nog vragen? Stuur dan even een mailtje naar secretariaat@vcpoploo.nl Taken Technische 
commissie algemeen:

Voert bestuursbesluiten uit aangaande de diverse geledingen (senioren, recreanten, aspiranten, mini’s)
Je bent het aanspreekpunt voor trainers en coaches en organiseert periodiek een trainersoverleg  
Je coördineert het hoger meetrainen binnen de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent.
Zorgen voor de teamindelingen (na overleg met de trainers en coaches), de indeling van trainingsdagen 
en trainingsuren
Zorgt voor het uitzetten van de technische lijn binnen de vereniging en gesprekken met trainers
Geeft terugkoppeling naar het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies
Afstemming met jeugdcommissie binnen de TC (doorstroming jeugd)

We proberen bij deze vrijwilligersfunctie uiteraard rekening te houden met je persoonlijke wensen en 
mogelijkheden. Je draagt bij aan het versterken van het groepsgevoel binnen de vereniging en levert 
een maatschappelijke bijdrage!
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Oliebollenactie

Ook dit jaar zijn er op 31 december 2019 weer oliebollen verkocht door 
VCP. Dit jaar kwamen deze van bakker van de Ven. Na herhaalde oproepen 
waren er voldoende vrijwilligers om op pad te gaan in Oploo en Westerbeek 
om 2450 oliebollen te verkopen. Ook nu bleek weer: ‘’Velen handen maken 
licht werk’’. Dit jaar is het mooie bedrag van    opgehaald voor de club.

Dit jaar is Bronlaak blij gemaakt met de oliebollen die niet verkocht zijn.

De oliebollencommissie wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken!

Ook een extra woord van dank aan Excellent voor het gebruik van de 
kantine als inpak- en uitdeelpunt van de oliebollen.

Ineke, Iris, Jeroen, Marion en Wilmie.

Rommelmarkt

Op 3 november 2019 vond de rommelmarkt van VCP plaats. Daarvoor zijn 
op 2 november door heel Oploo en Westerbeek spullen aan straat gezet 
die door onze vrijwilligers opgehaald en gesorteerd zijn. Op 3 november 
werden de opgehaalde spullen verkocht in de Oude Heerlijkheid om een 
mooi bedrag van 3600 euro op te halen voor onze club. 

Iedereen bedankt voor het aan straat zetten, ophalen, sorteren, verkopen 
en opruimen van alle spullen!

Een leuk verhaal over de rommelmarkt:  Dit jaar is er een schilderij van 
Corneille verkocht op de rommelmarkt voor het goedkope bedrag van  
1,50. Deze is gekocht door een mevrouw met de naam Riet, echter is daar 
helaas geen contact meer mee. Wie weet hoeveel winst je kunt maken als 
je iets komt kopen op de rommelmarkt ;).

Huub en Gerard
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Mixtoernooi

Op 3 januari 2020 heeft het mixtoernooi plaatsgevonden. Hiervoor konden 
alle leden van VCP zich aanmelden om samen wedstrijdjes te spelen. Dit 
jaar was er een leuke, maar moeilijke, extra toevoeging: ‘’blind volleybal’’. 
Door Heren 2 was er een laken over het net heen gehangen waardoor je 
niet kon zien wanneer de bal over het net kwam. 

Dit jaar als prijs: een oude doorgeeftrofee. Deze trofee is ooit begonnen als 
een beker en ieder jaar moesten de winnaars er iets nieuws aanmaken. Het 
resultaat: een gekke maar creatieve beker. Winnaars: succes met knutselen!

Heren 2 bedankt voor de organisatie.


