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Buitentrainingen

Gezien de coronamaatregelen hebben we het seizoen helaas niet af kunnen 
sluiten zoals gehoopt. Veel trainingen en wedstrijden zijn niet doorgegaan 
en daardoor zijn er geen kampioenen deze helft van het seizoen. Gelukkig 
hebben we het seizoen toch mooi af mogen sluiten met dank aan Excellent. 
Excellent heeft een deel van het voetbalveld ter beschikking gesteld voor 
buitentrainingen. In week 25, 26 en 27 hebben alle teams drie trainingen 
gehad in de buitenlucht. Waarna er op de laatste training werd afgesloten 
met een drankje. 

Excellent bedankt voor het beschikbaar stellen van het veld en het verzorgen 
van de lijnen! Huub en Martin bedankt voor het geven van de trainingen!

Vrijwilligers en sponsoren

Graag wil VCP alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor het afgelopen 
seizoen!

Start nieuw seizoen

Op maandag 24 augustus zal het nieuwe volleybalseizoen van start gaan. 
De trainingen zullen zoals voorheen weer binnen plaats gaan vinden. 
Iedereen heeft de nieuwe teamindeling, trainers en tijden al in zijn mailbox 
mogen ontvangen. Ook is de conceptversie van het wedstrijdprogramma 
al bekend, deze kun je zien in de ‘mijn volleybal’ app of op www.volleybal.

nl. 

Wij hebben zin in het nieuwe seizoen, jullie ook? 

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

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

Graag willen we alle trainers (Martin, Rob, Huub, Tom en Henk) bedanken voor alle leuke en leerzame 
trainingen die zij gegeven hebben binnen VCP. Zij zullen volgend seizoen ook allemaal weer training 
gaan geven binnen VCP. 

We willen Louk van der Vliet welkom heten binnen VCP! Hij zal dames 1 training gaan geven.Alle 
trainers succes en veel trainplezier binnen VCP!

Ledenvergadering

Safe the date! Op 9 september zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. We willen alle leden en 
ouder(s)/verzorgers(s) vragen hierbij aanwezig te zijn. Het is belangrijk om hierbij aanwezig te zijn, zodat 
iedereen op de hoogte gesteld kan worden van de laatste stand van zaken betreft VCP. Daarnaast is er 
ruimte voor vragen, discussies en opmerkingen. De officiële uitnodiging volgt nog!

Eindfeest

Helaas kan er door de coronamaatregelen dit 
jaar geen eindfeest plaatsvinden. We hopen 
dit in de loop van het volgende seizoen in te 
mogen halen! 

Er zal dat ook een nieuwe benoeming zijn van 
clubman/vrouw van het jaar! 
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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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Bewegenmet plezier
De leukste 
Peuter en 

Kleutergym voor 
kinderen t/m 5 
jaar in Oploo!

Onder leiding van Marlous Hak, bevoegde en deskundige 
begeleiding, leer je op een speelse manier alle 

basisvormen van bewegen: klimmen en klauteren, 
lopen, springen, rollen, duikelen, zwaaien, balanceren, 
gooien (mikken) en vangen. Maar ook spelletjes, het 

samenwerken, en het bewegen op muziek komen aan bod.

Vanaf september meer informatie op de website www.vcpoploo.nl & www.vvexcellent.nl
Voor vragen of het aanmelden voor een proefles, stuur een mail naar secretariaat@vcpoploo.nl  
of neem contact op met Kitty Patrichi op 06-14843227

WANNEER   Zaterdagochtend tussen 10.00 uur en 11.00 uur
LEEFTIJD    Peuters en kleuters vanaf 2.5 jaar t/m 5 jaar
WAAR 	 	 	 D’n	Oploop	en	Op	het	sportpark.
EERSTE LES   Zaterdag 5 september 2020. Kom je ook?

Vinden we leuk!

OPENINGSACTIE

SEPTEMBER = 
INLOOPMAAND

Graag een berichtje vooraf 
secretariaat@vcpoploo.nl

Gratis 
trainingen

Mogelijk gemaakt door
VCP OPLOO & VV EXCELLENT
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Tot slot

Mocht je zelf ideeën hebben voor de nieuwsbrief of wil je graag een bericht plaatsen, dan horen wij 
dit graag! Je kan dan een mailtje sturen naar chantal@van-rijswijck.nl of lianneraaijmakers@gmail.com.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien jullie in het nieuwe seizoen!

Groetjes,
Bestuur VCP 


