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Het laatste nieuws:
Website:
Er is de laatste maand hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze nieuwe website
en het begint steeds meer vorm te krijgen. De werkgroep bestaande uit: Steven
Looman, Martine Schultze en Nicole Irving hebben er iets moois van gemaakt en het
plan is om deze tijdens de oprichtingsvergadering publiekelijk te maken.

Waar staan wij nu met de oprichting?
De status m.b.t. de oprichting van ACE’19 komt is deze maand weer een
grote stap verder. Het bestuur heeft samen met de notaris de statuten op
Woensdag 30 oktober onderteken en vanaf deze dag is ACE’19 een feit. De
inschrijving bij de kamer van koophandel geschiedt dezelfde dag en dan kan
het bestuur verder met het vinden van een bank, een rekening openen en
een incasso contract afsluiten. De statuten en het huishoudelijk regelement
worden aan de leden voorgelegd in de periode.
We liggen op schema en vooralsnog kunnen we ervan uit gaan dat de
gestelde data gehaald gaan worden en we per januari 2020 op één
administratie verder gaan.
We hebben de gezamenlijke begroting voor 2020 uitgewerkt en kunnen ons
nu gaan buigen over een voorstel tot de nieuwe contributiebedragen vanaf
Januari 2020. Omdat The Phantoms en DES verschillende tarieven hanteren
moeten we komen tot een compleet nieuw voorstel. Dit werken we de
komende maanden uit en zullen we presenteren tijdens de
oprichtingsvergadering (18/12/19) met onze leden.
Verder: DES heeft aangegeven dat er geen gymnastiek afdeling meer
haalbaar is door het ontbreken van leidinggevend kader. Deze leden zullen
aangeschreven worden door het bestuur van DES. Deze leden gaan niet mee
naar ACE’19. Hierdoor hebben we ook een ander logo ontwikkeld (zie boven
en rechter kader). Het gymnastiek poppetje is verdwenen en de cijfers zijn
dikker afgebeeld.
Er zijn vrijwilligers gevonden voor het vormen van een sponsorcommissie en
zij zullen de komende maanden gaan kijken welke sponsoren bereid zijn om
een steentje bij te dragen in de nieuw aan te schaffen kleding. Ook zal deze
commissie het voorstel maken voor kleding en inventariseren wat er nodig is.
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Nieuw te vormen bestuur:
Voor het te vormen nieuwe bestuur zijn we zoekende en om ALLE leden de
mogelijkheid te geven toe te treden als bestuurder tijdens de A.L.V. Medio mei 2020
geven wij u graag de mogelijkheid om u aan te melden bij één van onze
bestuursleden. Tot die tijd zullen de huidige bestuurders de zaken verder beheren.
Binnen bestaande besturen wordt bekeken wie zich beschikbaar stelt voor een
bestuursfunctie.

Belangrijke data:
-

11 december opheffingsvergadering DES en The Phantoms
16 november verenigingsdag met thuiswedstrijden. Kom allen kijken!
18 december oprichtingsvergadering nieuwe vereniging

Foto van de vier bestuursleden kort na het ondertekenen van de akte:
Van links naar rechts:
Bert Groeliker Secretaris, Edwin Dijkshoorn Voorzitter
Henry Tieben Penningmeester, Faska Nieuwenhuis Bestuurslid
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