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A VKCSK (Volt Kinizsis Csajok Klubja) 2000-ben alakult meg az egyesület baráti társaságából.
A játékosok korábban a Győri Keksz csapatában játszottak együtt, majd miután befejezték az
aktív játékot, hobbi szinten űzték a sportágat. Egy évvel később jött az ötlet, hogy nevezzenek a
megyei bajnokságba. Az elképzelés nagy tetszést aratott a lányok körében, s a sikerre éhes
társaság rögtön az első évben megszerezte a bajnoki címet, ami NB II-es indulási jogot ért.
Ahhoz, hogy feljebb lépjen a csapat, komoly háttérmunkára, jelentősebb anyagi támogatásra és
ifjúsági csapat létrehozására volt szükség. A nehézségek ellenére nem volt visszaút, a
főtámogató Kicsi Kocsi Bt. segítségével minden feltételnek megfelelt a klub, így 2002-ben már
az NB II-ben szerepeltek a lányok. Újonc létére nem vallott szégyent a VKCSK, hiszen húsz
pontot gyűjtve a negyedik helyen zárta a bajnokságot. A következő idényben 25 pontot szerzett
a csapat, ami az ötödik helyre volt elegendő, majd ismét egy negyedik hely (32 ponttal)
következett. A 2005/2006-os szezonban harmadik (33 pont), egy év múlva újfent negyedik (28)
lett Csomor Tibor együttese.
Az áttörést a 2007/2008-as
szezon jelentette, hiszen a húsz mérkőzésből tizennyolcat megnyertek a győriek, s megnyerték
a bajnokságot. Pedig nem indult jól az ősz, mert hazai pályán 22-22-es döntetlent ért el a
csapat a Győrújbarát ellen, ám a folytatásban kilenc győzelem következett. Tavasszal ismét
kifogott a VKCSK-n a Győrújbarát: a tavaszi nyitófordulóban 24-23-ra verte a győrieket, amiért a
többi ellenfelén vett elégtételt a gárda.
Ismét komoly dilemma elé került a klub: vállalni a magasabb osztály még nagyobb kihívását
vagy maradni az NB II-ben. A döntés - csakúgy mint hat évvel korábban - most sem lehetett
más, minthogy elindulni az NB I/B-ben. A 2008/2009-es idény igazi tanulóév volt a VKCSK
számára, hiszen a három győzelem és egy döntetlen mellett tizenhatszor kikapott, s végül 10.
lett. Mivel a tizenegy csapatos mezőnyt tizennégyre bővítette a szövetség, így nem volt kieső,
de a 2009/2010-es szezonra már egy tapasztaltabb és megerősített VKCSK vágott neki a
bajnokságnak, ahol a cél egyértelműen a biztos bentmaradás kiharcolása.
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