
Geldrop mei 2021 
 

V.C.G. HEREN RECREANTEN COMPETITIE 
 

Sportvrienden, 
Na een maar voor een klein deel gespeelde 56ste competitie en een niet uitgespeelde 55ste competitie 
nodigen wij U uit voor deelname aan de 57ste V.C.G. Heren Recreanten Competitie.  We hopen dat deze 
competitie nu een grotere kans heeft om uitgespeeld te kunnen worden dan de afgelopen 2 seizoenen. 
Wanneer de inschrijvingen dit jaar gelijk of ongeveer gelijk zijn als bij de 56ste competitie dan gaan wij 
proberen hetzelfde wedstrijdschema, met kleine aanpassingen, te spelen.  
 
In deze competitie wordt gespeeld voor: 
 1. Het kampioenschap in de verschillende klassen 
 2. Wisselbeker in het bekertoernooi 
 
Om aan de competitie mee te kunnen doen is het nodig dat U: 
1. Over een goede zaal beschikt, ’s avonds na 19.00 uur, niet op vrijdag, zaterdag of zondag. 

Aanvangstijd van de wedstrijd is bij voorkeur voor 21.30 en uiterlijk 22.00. 
2. Geen spelers beneden 18 jaar opstelt (zie gedragsregels op de website). 
3. Zich medeverantwoordelijk stelt voor het goed verlopen van de competitie en als zodanig handelt. 
4. Per vereniging tenminste één contactpersoon en één scheidsrechter opgeeft. Van de        

contactpersoon verwachten wij een actieve rol; checkt minimaal wekelijks zijn mailbox, geeft zaken 
indien nodig snel door aan de betreffende teams en is ’s avonds telefonisch bereikbaar.  

5. Er bij de opgave rekening mee houdt dat voor het spelen van de thuiswedstrijden de zaal minimaal  
1.5 uur per 2 weken per team beschikbaar moet zijn. 

6. Spelers zichzelf en anderen niet in de problemen brengen en zich aan de dan geldende Corona 
regels houden. 

7. Het thuisspelende team zorgt voor een teller, een goed afleesbaar telbord, voldoende ballen om in 
te spelen, een wedstrijdbal en voor twee wedstrijdformulieren. 

Opmerking: 
-Voor meer details zie de gedragsregels op de website. 
-De vereniging NUVOC uit Veldhoven heeft aangegeven zaalruimte beschikbaar te hebben voor inhaal-
wedstrijden of reguliere competitiewedstrijden. Verenigingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit 
aangeven op het inschrijfformulier. 
Inschrijfgeld voor het komend seizoen wordt in de vergadering vastgesteld. Voor seizoen 2020-2021 vervalt de 
contributie en het inschrijfgeld, voor zover al betaald wordt dit verrekend met het nieuwe seizoen. 
 
De inschrijving sluit op zaterdag 26 juni 2021. In verband de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) vragen we bij inschrijving een minimum aan persoonsgegevens. 
U kunt inschrijven door bijgaand inschrijfformulier volledig ingevuld te zenden of mailen aan:  
J. Clement, Hondsruglaan 4, 5629 GA Eindhoven, e-mail adres: josclement@hetnet.nl 
 
Tevens nodigen wij de contactpersonen en de scheidsrechters uit voor de algemene vergadering, 
op woensdag 30 juni 2021 om 20.00 uur in het sportcafé “Schonmoeder” van sporthal "de Kievit" 
aan De Linze te Geldrop. 

ZORG VOOR TENMINSTE ÉÉN VERTEGENWOORDIGER PER VERENIGING 
Behalve de nieuwe competitie-indeling, komen er op deze vergadering belangrijke dingen aan de orde, het is 
daarom nodig dat U aanwezig bent om de gemaakte afspraken te kennen en Uw eigen inbreng te verzekeren.  
 

                                     Voor verdere inlichtingen kunt U zich wenden tot: 
Voorzitter/secretaris P. Evers 06 36115520 040-2855494 pcjevers@gmail.com 

Coördinator  arbitrage P. Bollen 06 28498369 040-2440288 pim.bollen@tuxpower.nl  

Penningmeester J. Clement 06 49780805 040-2420423 josclement@hetnet.nl  

Wedstrijdprogramma M. Rozema 06 16792044 - manfred@mailmr.nl 
 

Competitiestand 2018-2019 is te vinden via de website:  www.tuxpower.nl/cgi-bin/volley_results.pl 


