
 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 

www.VCHH.be 

Beste ouders, spelers, trainers, sympathisanten, ...                                                                                                                                              

Nieuws Februari 

o Op 23 februari is het  ons jaarlijks teerfeest. Dit gaat door in de Parochiezaal van Herenthout en was vorig 

jaar een ongelooflijk succes, zeker komen dus. 

o Voorstelling nieuwe  bestuursfuncties : zie bijkomend brief. 

o Jammer genoeg afscheid moeten nemen van een geweldige dame. Christine, merci voor alles wat je voor 

onze club hebt gedaan. 

o .. 

o .. 

            

     PLOEG IN DE KIJKER: HEREN 2 

Weetjes                                                                                                        

❖ Hier is plaats voor leuke wist-je-datjes, nieuwtjes,..... 

❖ Dat onze MU15, MU13 en H2 weeral een ronde verder gaan in de BvH  

❖ Dat de finales BVB eraan komen : 18 februari in het Sportpaleis 

❖ Dat het carnavalstoet is in Herenthout : 11 – 18 februari 

❖ Dat onze eetdag  een groot succes was : dikke merci aan alle vrijwilligers! 

❖ Dat we met beachvolleybal starten in onze club, later meer hierover 

   

 

 

JEUGDWERKING 

Activiteiten in de toekomst 

30/3 jaarlijkse Quiz van PLAN  B                                                                                                                                                                        

21-22/04 laatste competitiewedstrijden                                                                                                                                  

25/04 start zomercompetitie : buitenterreinen Herenthout                                                                             

6/07 Viskeskermis     7/07 Kids-Beachparty     7/07 Beachparty 

 

 

Heb je iets te melden:           

Contact via mail : steven.segerink@telenet.be 

 

http://www.vchh.be/
mailto:steven.segerink@telenet.be


 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 

Lieve Christine, 

 

 

Een laatste brief aan jou en aan diegene die je het liefste zien (je man, je kinderen Jan en 

Sofie, je familie …).  

Een brief om je te bedanken, 

te bedanken voor al die jaren dat je onze club leidde,  

Voor al die dagen dat je er stond tijdens al die activiteiten, vergaderingen en wedstrijden 

Voor al die uren die je vrijmaakte voor gesprekken met spelers, trainers en ouders 

En voor al die minuten dat we je eventjes iets moesten vragen en je tijd voor ons maakte. 

 

Een brief om even stil te staan bij al die jaren dat je inspirerend in ons gezelschap was 

Voor al die dagen dat je met je enthousiasme en inzet de boel weer op sleeptouw nam 

Voor al die uren dat je je zotte zelf was 

Voor al die minuten dat je de tijd nam om ons op te beuren. 

 

Een brief om te zeggen dat het soms ook moeilijke jaren waren aan het hoofd van de 

volleybal 

Dat we met respect terugkijken op de nachten dat je voor ons hebt wakker gelegen 

Dat je soms uren tekort had om alles te combineren 

En dat je minuten zou bijgemaakt hebben (als je kon ) om iedereen meer naar zijn of 

haar zin te geven. 

 

Christine, 

 

We gaan die jaren nooit vergeten! 

We zullen de dagen dat we je bij ons hadden koesteren,  

We zullen uren herinneringen ophalen  

En steeds een minuutje tijd nemen als er iemand onze tijd vraagt, zoals jij dat ook voor 

ons deed.  

 

Christine, 

 

De volleybal gaat je missen. 

Wij gaan je missen. 

 

 

Het bestuur van VCHH en Zigo 

 

 



 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 

Beste leden, 

Het seizoen 2017-2018 is nog meer dan volop aan de gang maar als club staan we nooit stil en zijn we constant bezig 

met de toekomst van onze club. Op bestuursvlak staan er ook een aantal grote veranderingen op stapel.  

Steven Segerink heeft besloten, na vele jaren met grote inzet, de sjerp als voorzitter door te geven. Steven zal wel 

actief blijven binnen de werking van het bestuur en een andere rol innemen. Liesbeth Lambaerts heeft gekozen om 

het bestuur te verlaten na afloop van dit seizoen. Ze blijft wel actief binnen de sportieve werking van onze club als 

trainster. Mattijs op de Beeck blijft nog actief binnen ons bestuur maar zal niet meer de sportieve functie als 

jeugdcoördinator bekleden. We willen dit trio uitdrukkelijk bedanken voor hun grote inzet & enthousiasme van de 

afgelopen jaren, die mede heeft gezorgd voor een geslaagde fusie!  

Omwille van deze beslissingen, hebben we als bestuursteam een extra inspanning moeten leveren om opvolging te 

verzekeren. We zijn dan ook verheugd aan te kondigen dat Robin De Bondt de plaats zal innemen als voorzitter van 

onze club. Peter Van Oevelen vervoegt ons als nieuw bestuurslid en zal de rol van secretaris op zich nemen. Ons 

bestuursteam ziet er vanaf volgend seizoen dan ook als volgt uit: 

• Robin De Bondt (Voorzitter) 

• Peter Van Oevelen (Secretaris) 

• Maria Heylen (Penningmeester) 

• Annelies Heylen 

• Evelien Van Gestel 

• Mattijs Op de Beeck 

• Steven Segerink 

• Hans Vermeerbergen 

• Christoph Verhavert 

• Stijn De Pooter 

• Philippe Verstappen 

In onze sportieve werking komt Gerd Van den Bosch ons vervoegen als jeugdcoördinator. Gerd zal alle sportieve 

zaken van onze jeugdploegen, trainers & spelers onder zijn hoede nemen. Hij wordt bijgestaan door Steven Segerink 

die zal instaan voor de praktische jeugdorganisatie zoals het organiseren van jeugdtornooien, wafelverkoop en alle 

andere jeugdactiviteiten en aangelegenheden. 

We heten zowel Peter & als Gerd welkom in onze werking! 

We zijn zeker dat met deze beslissingen continuiteit verzekerd is & de toekomst van onze club meer dan roze oogt! 

Als club zijn we dan ook blij aan te kondigen dat we met nieuwe initiatieven bezig zijn waaronder o.a. het opstarten 

van een beachvolleybal tak. Wordt zeker vervolgd! 

Weet ook dat u bij vragen ook altijd terecht kan bij bovenstaande mensen! 

 

 

Sportieve groeten, 

Het bestuur van VCHH 


