
Goeie ouwe tijd even doornemen Bestuurs-kiekje
Mooie verhalen 

vertellen

Hi V.T.E.K.T.A.-lid,

Graag willen we kort je aandacht vragen voor de volgende zaken:

•  Terugblik: Activiteit en het Martini toernooi
•  Sponsoring
•  Upcoming: VrijMiBo en de ALV
•  Woordje van de Voorzitter van V.T.E.K.T.A., Jelmer van Laar
•  Woordje van de (beoogd) Voorzitter van G.C.H.C., Floor Been
•  Agenda

V.T.E.K.T.A. Activiteit 
Afgelopen mei was het weer vaste prik: de activiteit van V.T.E.K.T.A. Samenvatting van de dag: Zon, 
Park, Croquet, Petanque, Zweeds Schaken, Biertjes, Wijntjes, Barbecue en vooral veel gezelligheid!

Bekijk onze site:
www.vtektagchc.nl

Potje Petaque op z’n tijd Croquet talenten in de finale
Lekker beenhammetje van de grill

Martini Toernooi

Sponsoring

Bekijk de Martini
aftermovie op Facebook

Met de deur in huis vallen:
Na leuk overleg met het 
G.C.H.C. Bestuur en de Spo-
Co tijdens de V.T.E.K.T.A. 
ALV zijn we tot het innova-
tieve idee gekomen om 
een deursticker op G.C.H.C. 
te sponsoren. Deze hangt 
sinds het voorjaar op een 
van de wc-deuren van het 
clubhuis. Zodoende kunnen 
wij G.C.H.C. sponsoren en 
V.T.E.K.T.A. meer onder de 
aandacht brengen bij 
huidige G.C.H.C.-ers. 

En als kers op de taart van seizoen ’17-’18 vond 
vrijdag 30 juni het jaarlijkse Martini toernooi 
plaats. Martini MovieStar, je primeur als acteur 
of gestrand als figurant? Het V.T.E.K.T.A. podi-
um in de tent was goed gevuld met leuke mensen, de nodige biertjes werden genuttigd en de voet-
jes gingen van de vloer. Volgend jaar zijn we sowieso weer present!

UPCOMING

VrijMiBo op 6 oktober

Het is weer tijd voor een 

VrijMiBo, ditmaal in de 

Domstad! Kom gezellig 

de week afsluiten met 

een biertje en je favoriete 

oud-GCHCers op vrijdag 

6 oktober bij Café van 

Velzen, dichtbij het 

station en lekker centraal. 

Tot dan!

ALV op vrijdag 3 november

Vrijdag 3 november is het weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van V.T.E.K.T.A. 

Iedere (oud) G.C.H.C-er is welkom om aan te schuiven en om naderhand samen met ons een biertje 

te drinken. Voorafgaand aan de ALV is er vanaf 19:00u de mogelijkheid een hapje te eten (op eigen 

kosten). Drankjes die genuttigd worden tijdens het eten en de ALV zijn voor rekening van V.T.E.K.T.A. 

Aanmelden voor het eten kan t/m vrijdag 27 oktober 2017 per e-mail naar vtekta@gchc.nl of via een 

bericht op onze Facebook pagina. Mocht je allergieën hebben of vegetarisch zijn, geef dat ook aan 

ons door! We zien je graag op 3 november om 20.00u bij Café van Leeuwen in Amsterdam! 

Woordje van de voorzitter van V.T.E.K.T.A.

Op vrijdag 30 juni was het weer zo ver. Zoals ‘vroeger’ grepen tientallen 

GCHC’ers het Martini toernooi aan om oude tijden te doen herleven. Meer-

dere fusten moesten eraan geloven en vele dobbels vlogen over tafel. Ui-

teraard mocht Oud-HORECA de bar overnemen en gingen tot vroeg in de 

morgen de voetjes van de vloer. Het was een prachtige partij en we kijken nu 

al uit naar volgend jaar! 

Na een waterige zomer en een prachtig EK, waar zowel de Oranje Dames 

als Heren de titel behaalden zal bij menig VTEKTA’er het hockeyhart weer 

kloppen. Waar de meesten van ons in Utrecht, Den Haag of Amsterdam de stinkende scheendekkers 

weer uit de kast halen, staat er in het Noorden een nieuw GCHC seizoen voor de deur. Op 15 sep-

tember zal het stokje worden overgedragen aan Bestuur Been. We horen goede dingen over nieuwe 

bierrecords en groot onderhoud aan het clubhuis. We zien seizoen 2017-2018 met veel plezier tege-

moet en hopen het nieuwe Bestuur snel te mogen feliciteren. 

Overigens wil ik jullie allemaal graag uitnodigen om op 6 oktober met ons te komen borrelen in Utrecht. 

Eerste biertjes van ons en de slechte verhalen van jullie, deal? 

Voor de rest van de agenda  scroll je even verder naar beneden.

Een heel fijn hockeyseizoen gewenst en tot snel. 

Liefs namens het Bestuur, 

Jelmer 

Woordje van de (beoogd) voorzitter van G.C.H.C.

Beste leden van V.T.E.K.T.A.,

Op het moment van schrijven zijn wij nog steeds beoogd Bestuur. 

Hopelijk zullen wij vrijdag 15 september 2017 ingehamerd worden 

als het 88e Bestuur der G.C.H.C. Momenteel leggen wij de laatste 

hand aan ons beleid en met de feedback van Bestuur Hendriks 

en de feedback van de RvA hebben wij er vertrouwen in! 

Bestuur Hendriks laat voor ons een mooi clubhuis achter. Zij zijn 

druk bezig geweest met het onderhoudsplan en hebben alle 

zaken die hoge prioriteit vereisten aangepakt, zo is deze zomer 

bijvoorbeeld al het nodige schilderwerk gedaan. Afgelopen jaar zijn alle velden volop gebruikt en 

heeft menig team zo hard gelopen als ze konden en zijn er verschillende punten gedrukt in het 

vijand’lijk doel! 

Ondanks dat afgelopen jaar wéér verschillende bierrecords verbroken zijn, hopen wij dat ook ko-

mend jaar deze trend wordt doorgezet. Afgelopen jaar is er een vierde bol geplaatst, dus wij denken 

dat dat wel goed gaat komen. We kijken ernaar uit jullie te verwelkomen op de verschillende activi-

teiten die G.C.H.C. organiseert, in het bijzonder de V.T.E.K.T.A.-borrel tijdens het Martinitoernooi. 

Liefs namens Beoogd Bestuur Been,

Floor Been

Beoogd Voorzitter der G.C.H.C. 2017-2018

 

 

 

 

OP DE AGENDA

6 OKTOBER • 2017
vanaf 18.00

vanaf 20.00 (eten 19.00)

vanaf 18.00

vanaf 18.00
2 MAART • 2017

19 JANUARI • 2017

3 NOVEMBER • 2017

26 MEI • 2017

Vrijmibo in utrecht

Vrijmibo in 
Amsterdam

Nieuwjaarsborrel

V.T.E.K.T.A. ALV

V.T.E.K.T.A. activiteit

Café van 
Velzen, Utrecht

Ergens in... 
Amsterdam

Ergens in...
Utrecht

Café van Leeuwen, 
Amsterdam

Ergens in... 
Amsterdam

Houd de site www.vtektagchc.nl in de gaten voor het laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF
• SEPTEMBER 2017   • 

Bekijk alle foto’s op Facebook @VTEKTAGCHC

https://www.facebook.com/events/1943129439269281/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A161647773870984%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A161647773870984%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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