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Eerste trainingen/wedstrijden achter de rug
We kunnen met elkaar terug kijken op een geslaagde seizoenstart. Er wordt weer
volop getraind en de eerste competitie wedstrijden zitten er al weer op. Met
wisselende resultaten maar met een hoop sportief plezier. Het was ook leuk om te
zien dat de wedstrijden in de eigen hal goed werden bezocht en het merendeel zich
ook goed aan de corona maatregelen wist te houden. Gelukkig hebben we de foto’s
nog, zie daarvoor https://ace19.nl/fotoboek.html
Na gisteravond, maandag 28 september, weten we ook dat we voorlopig weer drie
weken met een aanpassing op de eerder afgekondigde maatregelen te maken
hebben.

Bestuursleden
Commissieleden
Vrijwilligers voor diverse
activiteiten

Meld je aan bij één van de
bestuurders.

Interim bestuur:
Voorzitter:
Edwin Dijkshoorn
voorzitter@ace19.nl
Secretaris:
Bert Groeliker
secretaris@ace19.nl
Penningmeester:

Volleybal gaat door, maar zonder publiek
Volleybal mag doorgaan, maar er gelden voor 3 weken aanvullende
coronamaatregelen. Zo wordt er gespeeld zonder publiek en blijven de
sportkantines dicht. Lees nu alle genomen maatregelen.

Uit de persconferentie van het kabinet van maandagavond 28 september blijkt dat
er vanaf dinsdag 18.00 uur aanvullende maatregelen gelden om het coronavirus te
bestrijden. De maatregelen gelden voor ten minste drie weken. Er kan gewoon
gevolleybald worden. Trainingen en wedstrijden kunnen doorgang vinden, maar met
enkele aanpassingen.
Hieronder de maatregelen die van toepassing zijn op de training en het spelen van
wedstrijden.



Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij
sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als
voor amateurwedstrijden.
Vanaf 29 september 18.00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.

Sport uitgezonderd voor maximumaantallen
Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat er voor activiteiten binnen een
maximumaantal van 30 mensen geldt. Sportbeoefening is daarvoor uitgezonderd.
Dat geldt onder de huidige voorwaarden dus voor spelers/coaches, scheidsrechters,
zaalwacht en officials. Na afloop van training of wedstrijd geldt het maximumaantal
wel. Het is dus de bedoeling dat je na afloop daarvan de sportaccommodatie zo snel
mogelijk verlaat.
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vervolg
Tevens werd er gesproken over een maximale gezelschapsgrootte van 4 personen.
Ook daarvoor is sportbeoefening uitgezonderd. Er mag gezamenlijk getraind worden
en er mogen wedstrijden gespeeld worden. Na afloop geldt de maximale
gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters vanaf 13 jaar wel. De regels gelden
niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Kinderen naar training of wedstrijd brengen
Voor ouders die hun kinderen (tot en met 17 jaar) naar wedstrijden of trainingen
brengen, gelden vanaf dinsdag 18.00 uur ook aangescherpte regels. Bij een training
en een thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De ouder mag dan
niet blijven kijken. Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende ouder niet als
publiek, maar is die onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan gekeken worden
naar de wedstrijd. LET OP: Clubs kunnen afwijken van deze richtlijn, houd de
website van de thuisspelende vereniging in de gaten. Beperk het aantal rijdende
ouders tot een minimum.

Sportkantines dicht
De maatregel om sportkantines te sluiten vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur is
genomen om de sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote
groepen mensen bij elkaar komen. Ook de horeca bij commerciële sportaanbieders
gaan voor de periode van drie weken dicht.
Door het Corona-virus is alles een beetje anders en zijn er richtlijnen waar wij en ons
publiek ons allemaal aan moeten houden om ervoor te zorgen dat we gezond blijven
en lekker kunnen blijven volleyballen in plaats van dat we in quarantaine moeten.
De richtlijnen kun je terug vinden in het Protocol Covid-19 voor bezoekers en
sporters. We sturen het protocol mee met deze nieuwsbrief, we delen dit via de
trainers in de app-groep en je kunt het altijd terug vinden op onze website
www.ace19.nl
Namens het bestuur doe ik hierbij ook een hulp oproep: wij zoeken een aantal
vrijwilligers die er met ons voor kunnen zorgen dat alles mbt de COVID-19
maatregelen tijdens trainingen- en wedstrijddagen goed verloopt. Deze oproep doe
ik aan alle leden, maar ook aan niet-leden die onze vereniging een warm hart toe
dragen. Wil je ons helpen? Meld je aan bij voorzitter@ace19.nl

Met een sportieve volleybal groet,
Edwin Dijkshoorn
Voorzitter ACE’19
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Nieuwe bestuursleden gezocht
In de afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt aan de opzet van onze nieuwe vereniging
ACE’19. Voor de volgende fase, het verder neerzetten van een leuke en stabiele
volleybalvereniging voor Doesburg-Angerlo en omgeving, zoeken we leden die hier
graag aan mee willen werken.
Onze vereniging kenmerkt zich door een aantal zaken die we ook graag terug zien in
het bestuur/commissies en de speerpunten van de vereniging. Deze kenmerken zijn:
-

Grote vertegenwoordiging dames/meiden versus heren/jongens
Twee enthousiaste groepen recreanten
Veel enthousiaste jeugdleden

Als je nu kijkt naar het bestuur en technische commissie, dan zie je over het
algemeen heren in de leeftijd van 50+. We zouden graag zien dat dit wat gaat
veranderen, meer in lijn met de hierboven genoemde kenmerken.
In de komende tijd zullen we vanuit het bestuur jullie allemaal eens opzoeken om
hier verder over te praten en te kijken wat jullie gedachten daarbij zijn.
Weet je nu al dat je graag je steentje aan de toekomst van ACE’19 wilt bijdragen, laat
mij of een van de andere bestuursleden dit dan weten.
Met sportieve groet,
Edwin Dijkshoorn (voorzitter ACE’19 – voorzitter@ace19.nl)
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Nieuwe leden gezocht
Daar waar leden stoppen, hebben we ook voortdurend nieuwe leden nodig om als
vereniging te blijven bestaan. In deze rubriek ‘Nieuwe leden gezocht’ zullen we in
iedere nieuwsbrief op een bepaalde manier aandacht besteden aan het werven van
nieuwe leden.
Deze maand aandacht voor onze allerjongste volleybalsters/volleyballers.
Volleybal is niet de makkelijkste sport om te leren. Om die reden bestaat er voor
kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar Cool Moves Volley (CMV). Via de zes CMVniveaus leren kinderen stap voor stap, op een speelse manier, alle volleybaltechnieken. CMV-competitie spelen kan onder de vlag van de Nevobo.
Meer informatie is te vinden op:
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Sportvereniging:
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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