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bestuurders. 

Interim bestuur: 
 

Voorzitter: 

Edwin Dijkshoorn 

voorzitter@ace19.nl 

Secretaris: 

Bert Groeliker 

secretaris@ace19.nl 

 

Penningmeester: 

Henry Tieben 

penningmeester@ace19.nl 

 

Wedstrijdzaken: 

August Blom 

wedstrijdzaken@ace19.nl 

 

Algemene zaken: 

vacant 

 

Technische Commissie: 

tc@ace19.nl 

 

 

Sportvereniging: 

ACE’19 

www.ace19.nl 

https://www.facebook.com/volleyba
lverenigingace19 

 

Het laatste nieuws: 

Hier weer even een laatste bericht vanuit het bestuur. We mogen binnen wel weer 

sporten echter de Corona crisis is zeker nog niet achter de rug met alle nieuwe 

besmettingen die de we laatste weken weer hebben gezien in de media. Vooralsnog 

gaan wij ervan uit dat we gewoon volgens schema kunnen gaan spelen. Een nieuw 

seizoen waarin we voor het eerst in een ACE’19 tenue zullen spelen. 

Nieuwe shirts voor alle ACE’19 leden: 

Goed nieuws: alle shirts zijn geleverd en we gaan binnenkort over tot uitreiken van 

de nieuwe kleding. We maken graag van deze gelegenheid gebruik om u te 

informeren over een aantal zaken: 

• De shirts blijven eigendom van de vereniging en dienen bij afmelding van 

het lidmaatschap ingeleverd te worden bij één van de bestuursleden van de 

vereniging.  

• Uitreiking aan één van de competitie teamleden van de tas met alle shirts 

voor het team op Zaterdag 29 Augustus tussen 10 - 12 uur vanuit de 

kantine in sporthal Angerlo.  

• De tas met competitie team kleding bevat een lijst met alle opgaves van 

leden van dat betreffende team inclusief een Libero shirt en reserve shirts 

(maat op basis van gemiddelde maat teamleden)  

• De tas met teamkleding blijft in beheer van het competitie team en onze 

wens als bestuur is om gezamenlijk de kleding te wassen bij toerbeurt door 

één van de teamleden om verkleuring te voorkomen. 

• Het plan is om op zaterdag 19 september wanneer de meeste teams een 

thuiswedstrijd hebben ook een teamfoto maken met eventueel 

aanwezigheid van de teamsponsor voor vermelden op website en in lokale 

media. 

• Indien er iets niet goed is aan het shirt m.b.t. drukwerk dan gelieve te 

melden bij Henry Tieben en het shirt door de brievenbus deponeren aan de 

Allersmaat 54 te Doesburg. 

• Er onverhoopt iets niet past aan de kleding dan graag binnen het team 

wisselen (i.v.m. rugnummer) of anders wisselen met reservekleding uit de 

team tas. Indien dit niet werkt dan hebben we een lijst met alle gebruikers 

van kleding en kunnen we u adviseren met wie te ruilen uit een ander team. 

Communicatie via e-mail: penningmeester@ace19.nl  

 

 

ACE’19 heeft afgesproken met onze leverancier Jeni Sport Silvolde, dat onze leden 
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• Zorg voor uw kleding of als het uw eigendom zou zijn 

• Voor recreantenteams volgt uitdelen van de kleding op de eerste 

trainingsavond. Het was advies zoals voor competitieteams kan ook door 

recreanten team(s) worden gedaan (Hagelkruistoernooi) maar individueel 

geldt dit uiteraard niet. 

• We gaan de oude kleding van DES en The Phantoms in nemen en schenken 

aan een goed doel in Afrika waar kinderen en volwassenen uitzien naar 

gebruikte sportkleding. Meer hierover te vinden op www.africasport.nl 

• We realiseren ons dat er leden zijn die hebben meebetaald in het verleden 

aan zijn/haar shirt maar toch vragen wij u om uw oude shirt met logo/naam 

van de oude clubs in te leveren en dat we geen leden meer zien spelen 

tijdens clubactiviteiten van ACE’19 in oude tenues. U zult begrijpen dat dit 

bijdraagt aan uniformiteit van de club en het clubgevoel. 

• U kunt per team de oude kleding innemen en overhandigen aan het bestuur 

tijdens de uitreiking van de nieuwe kleding op zaterdag 29 AUGUSTUS. Wie 

hierin het initiatief onderneemt is binnen het team makkelijk zelf te 

bepalen. 

• Recreanten kunnen ook tijdens deze morgen de kleding komen inleveren! 

• Voor recreantentoernooien is spelen in ACE’19 kleding vanzelfsprekend, op 

trainingsavonden zou het mooi zijn ook uniformiteit te zien. 

• Voor alle vragen m.b.t. kleding kunt u deze stellen aan één van de 

bestuursleden. 

• Dames 1 trainer en tevens ook sponsor van dit team heeft in goed overleg 

met het bestuur het team een trainingspak geschonken en deze is via onze 

leverancier besteld. Indien er andere teams zijn met ideeën over 

aanvullende sponsoring dan graag overleg met het bestuur hierover voor de 

richtlijnen m.b.t. logo en het bestellen via onze leverancier Jeni Sport. 

• Shirts met niet officiële ACE’19 logo’s mogen niet gedragen worden tijdens 

activiteiten van ACE’19 

• Indien er vragen zijn dan even bellen met 06-11123371 Henry Tieben 

Schema voor uitreiken kleding op zaterdag 29 Augustus: 

Team Begin tijd Eind tijd 

CMV 10.00 10.15 

MC 10.15 10.30 

MB 10.30 10.45 

D1 10.45 11.00 

D2 11.00 11.15 

D3 11.15 11.30 

D4 11.30 11.45 

H1 11.45 12.00 
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Zaterdag 19 September start competitie: 

 

Op Zaterdag 19 September starten we met de competitie met alle teams 

thuis in de sporthal Beumerskamp te Doesburg. Het schema is als volgt: 

 

 

 
We zullen de sponsoren uitnodigen voor een teamfoto. 

 

WEBSITE 

 

Het ontwikkelen van de webshop vordert snel en op korte termijn komt 

deze online beschikbaar voor onze leden. U kunt hier uw eigen order 

plaatsen met rechtstreekse levering aan het lid tegen een korting op de 

bruto verkoopprijs van 30%. Uiteraard is de site uitgerust met betaling via 

IDEAL. Voor orders voor b.v. een heel team of teams kan dit beter door één 

teamlid worden gedaan met onderlinge verrekening. Vermeld altijd dat het 

hier gaat om een ACE’19 bestelling zodat logo ook op kleding komt. 

Drukkerslogo is bekend bij leverancier Jeni Sport te Silvolde.  

 

- Vragen of opmerkingen 
- Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen 

stuur deze dan naar secretaris@ace19.nl of stuur even een korte app naar je 

trainer/trainster. Hij of zij deelt dit dan met ons. 

- Met sportieve groet, 

- Bestuur en Technische commissie ACE’19 
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