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Van de Penningmeester:
Allereerst hoop ik dat we allemaal goed gezond zijn en wens ik dat we elkaar weer
snel kunnen spreken op of om het veld.
In nieuwsbrief nummer 14 heb ik u bericht dat er verschillende verenigingen zijn
welke vragen hebben gesteld aan de bond voor compensatie van competitie gelden
welke wij ook weer op onze beurt hebben afgedragen aan Nevobo aan het begin van
het seizoen. Nevobo heeft hierover inmiddels een besluit genomen en zijn gekomen
tot een terugbetaling van slechts een gering bedrag. Dit heeft in grote lijnen te
maken met het feit dat Nevobo betaalde medewerkers heeft en de vaste kosten hier
wel door lopen en dit in tegenstelling tot verenigingen waar het vaak draait om
vrijwilligers die non profit werken. Als we het credit bedrag van Nevobo zouden
terugbetalen aan onze leden komen we op een heel klein bedrag (ca. 1100€ totaal
voor de hele vereniging) per persoon en dit “zet geen zoden aan de dijk”. In de
bestuursvergadering van woensdag 25 November j.l. hebben we dit in het bestuur
besproken en besloten dat we de leden op een andere manier compenseren.
Begin Januari ontvangen alle leden een factuur met een volledig kwartaal
contributie met in mindering daarop een korting van twee maanden contributie. Dus
1/3 wordt aan u doorberekend. U vindt de korting dan verwerkt op de factuur en zal
voor de incasso dus een lager bedrag worden gehanteerd. Wij hebben tenslotte ook
minder kosten zoals zaalhuur en trainerskosten zijn nu ook minder in deze Covid-19
periode. We hopen u hiermee tegemoet te komen in de contributiekosten omdat
we de diensten tenslotte ook niet hebben kunnen verlenen. Zoals eerder vermeld is
de vereniging financieel gezond en kunnen we dit dragen.
De kascommissie oproep heeft gewerkt en de kascommissie wordt gevormd door
Inge Raben en Jan van Bosheide en reserve is Annet Blok Rikkoert.
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De nieuwe ballen en antennes zijn inmiddels beschikbaar. De gelukkige winnaars van
de loterij konden hun “prijs” op zaterdag 5 december ophalen. Een groot deel heeft
dit gedaan. De ballen die niet zijn opgehaald, hebben we nog even bewaard. In het
nieuwe jaar zullen we een nieuwe gelegenheid bieden deze op te halen.
De grote clubactie heeft minder goed gelopen dan voorgaande jaren en dit heeft te
maken met het feit dat onze jeugdleden minder van deur tot deur hebben kunnen
verkopen. Het totale aantal loten dat verkocht is staat op 164 stuks en de opbrengst
is 80% voor ACE’19 en komt neer op € 384.00 voor de clubkas. De online loten
verkoop was dit jaar een nieuwe optie en ook redelijk goed benut. Wellicht kunnen
we hier volgend jaar meer uit halen en dan is “geleur aan de deur” overbodig.
Namens het bestuur,
Henry Tieben – penningmeester@ace19.nl

tc@ace19.nl
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ALV Jaarvergadering gepland in April 2021.
De ALV voor ACE’19 moet nog even op zich laten wachten. We hadden als bestuur in
eerste instantie graag de ALV in Januari gehouden echter de vooruitgang m.b.t.
Covid-19 laat nog op zich wachten en we hebben besloten om deze in eerste
instantie maar te plannen op woensdag 21 April. De agenda, locatie, het club- en
financieel jaarverslag zullen we uiteraard vroegtijdig delen met onze leden via email.
Hopelijk is het in April “Corona save” om bij elkaar te gaan zitten en de aftrap
kunnen geven voor de eerste ALV van ACE’19.
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Noteer de genoemde datum alvast in uw agenda zodat we u dan kunnen
verwelkomen. Tenslotte zijn wij met ons allen de vereniging en we horen graag
ieders mening.

Bestuursleden gezocht
Coördinator Wedstrijdzaken
We zijn naarstig op zoek naar een opvolger/opvolgster voor August Blom. August
heeft zich jaren ingezet om alle wedstrijdzaken in goede banen te leiden en gaat er
nu een punt achter zetten. Lijkt je dit wel iets voor jou en wil je er iets meer over
weten, neem dan contact op met voorzitter@ace19.nl

Bert Groeliker
secretaris@ace19.nl
Penningmeester:
Henry Tieben
penningmeester@ace19.nl
Wedstrijdzaken:
August Blom
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Secretaris
Algemene zaken:
Zin om te helpen de vereniging goed te laten draaien, verder te ontwikkelen, tijdens
vergaderingen de besluiten en acties vast te leggen, samen met de penningmeester
te zorgen voor het beheer van het ledenbestand, nieuwe leden te informeren over
de mogelijkheden binnen onze vereniging etc., neem dan contact op met
voorzitter@ace19.nl

vacant
Technische Commissie:
tc@ace19.nl

Algemene zaken
Wil je samen met de andere bestuursleden je bijdrage leveren aan een volleybalvereniging in Doesburg/Angerlo, er samen met de leden iets moois van maken, een
aanspreekpunt zijn voor de activiteitencommissie, neem dan contact op met
voorziter@ace19.nl
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Met een vriendelijke en sportieve groet,
Edwin Dijkshoorn – voorzitter ACE’19
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Nieuws vanuit de Nevobo – www.nevobo.nl
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De Nevobo heeft enkele scenario’s geschetst voor hervatting van de competitie,
afhankelijk van wanneer er groen licht gegeven wordt vanuit de overheid.
De competitie ligt al sinds 14 oktober stil en zal in dit kalenderjaar niet meer worden
hervat. We hopen natuurlijk dat we snel weer op een veilige manier wedstrijden
kunnen spelen. Het is nog onduidelijk wanneer dat zal zijn, maar er zijn alvast drie
scenario’s uitgewerkt voor het moment dat de competitie weer mag worden
gespeeld. Afhankelijk van het moment van opstarten, zal de competitie uitgespeeld
kunnen worden in een aangepaste opzet.

Live Q&A Nevobo op 11 december
We bevinden ons allen in een bijzondere tijd. Om je mee te nemen in diverse
ontwikkelingen, overwegingen en besluiten én om jouw vragen te beantwoorden
organiseert de Nevobo op 11 december een Live Q&A.
Zie voor meer informatie:

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/26/live-q-a-nevobo-op-11december
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Het bestuur en TC wensen jullie en jullie familie allemaal hele fijne feestdagen en
vooral een gezond 2021.
Wij zien jullie graag zo snel mogelijk weer op het volleybalveld zodra het weer
kan.

Sportvereniging:

ACE’19
www.ace19.nl

Het bestuur: Edwin, Bert, Henry, August
en
Technische Commissie: Frank, Erik, Sara en Rogier

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

