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Van de Penningmeester: 

We hebben te doen met een vreemde tijd en Covid-19 heeft zijn sporen ook 
nagelaten in de financiële zaken van verenigingen. Gelukkig kunnen we bij ACE’19 
spreken van een zeer gezonde financiële positie.  We hebben meerdere malen een 
aanbod gehad van overheidsinstellingen om extra subsidie aan te vragen echter 
deze was overbodig en wij kunnen hier trots op zijn als vereniging. De gemeentes 
zijn ons tegemoet gekomen in de zaalhuur en ook hebben we minder kosten 
doordat trainerskosten ook lager zijn. De penningmeester heeft nog achterstallige 
subsidie van de gemeente achterhaalt en ook voor dit jaar komt er nog subsidie 
binnen. Om het eigen vermogen niet te groot te laten worden hebben wij als 
bestuur besloten om te investeren en eerst was het de bedoeling om geld te steken 
in nieuwe scheidsrechterstoelen echter de gemeente heeft deze investering 
overgenomen om eigendomsrechten te waarborgen. We hebben nu besloten om 36 
nieuwe ballen aan te schaffen en deze zijn inmiddels uitgeleverd en verdeelt over de 
twee sporthallen. We zullen 34 oude ballen uit de voorraad nemen en via een online 
loterij aan onze leden gaan verloten. Lees hier meer over op de volgende pagina. 

De ALV is begin volgend jaar gepland en we zijn op zoek naar vrijwilligers welke de 
kascommissie willen gaan vormen. Bij voormalig The Phantoms hebben we Annet 
Blok-Rikkoert en Jan van Bosheide nog genoteerd staan en we zijn op zoek naar een 
derde persoon liefst uit de voormalige DES vereniging afkomstig om een goede 
verdeling te hebben. U kunt zich aanmelden via penningmeester@ace19.nl  

We hebben tevens 16 nieuwe antennehouders besteld met klittenband omdat de 
drukknopen vaak los gaan tijdens wedstrijden. Zowel voor Beumerskamp drie 
velden en voor Angerlo één veld. De reserve houders liggen in de kast van ACE’19 in 
de sporthal. 

Nevobo: Onze bond heeft vanuit verschillende verenigingen de vraag gekregen om 
te compenseren in betaalde competitiegelden en hierover is nog geen besluit 
genomen. We hebben als bestuur besproken om onze leden tegemoet te komen in 
competitiegeld en contributiekorting te geven aan alle leden welke we dan gaan 
verrekenen met de incasso van kwartaal 1 te innen begin januari 2021. We houden 
u uiteraard op de hoogte indien er meer duidelijkheid is vanuit de bond.  

Op deze manier willen we de leden ondersteunen in het lid blijven van ACE’19 
omdat we tenslotte ongewild niet kunnen leveren van sport aan al onze leden. 

Kortom we zijn een financieel gezonde vereniging en kunnen een stootje hebben. 
Heeft u een idee m.b.t. een eventuele investering welke we kunnen doen om het 
comfort te verbeteren dan staan we open voor ideeën van onze leden.  

Met vriendelijke groeten, 

Henry Tieben Penningmeester ACE’19 
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        Oude Volleyballen verloten aan onze leden. 

Zoals op de vorige pagina vermeld gaan we de komende maanden onder onze leden 

oude volleyballen verloten. Het gaat hier om 34 ballen van verschillende bekende 

merken zoals Mikasa, Molten en Gala welke we gaan verloten aan de leden middels 

een website www.mijnloterij.nl  

De spelregels hiervoor zijn als volgt: 

• Alle leden, ereleden, trainers en scheidsrechters van volleybal vereniging 

ACE’19 dingen mee naar een prijs (peildatum ledenbestand 01-11-2020) 

• Ingeschreven door organisator ACE’19 met voornaam, achternaam en 

emailadres van het lid 

• Trekking op 29-11-2020 u ontvangt automatische bericht via de email of u 

winnaar bent. 

• Ballen kunnen zacht zijn echter niet lek en makkelijk op te pompen tot de 

juiste spanning (onze vereniging heeft een elektrische pomp in de kast staan 

om eventueel te gebruiken). Overleg dit met uw trainer/trainster. 

• De gewonnen bal kan worden afgehaald op zaterdag 5 december tussen 

10.00 en 11.00u in sportzaal/kantine te Angerlo 

• Er zijn geen kosten aan verbonden en over trekking wordt niet 

gecorrespondeerd 

• Alle ballen zijn genummerd en corresponderen met de foto en dit is de bal 

die u wint 

• Voor alle niet vermelde spelregels beslist het bestuur. 

Wij wensen u veel geluk bij het winnen van een mooie volleybal. Indien er leden zijn 

die willen afzien van de prijs, graag dit even laten weten dan kunnen we deze 

aanbieden aan leden die niets gewonnen hebben. 

Namens het bestuur, 

Henry Tieben – penningmeester@ace19.nl 
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 Voorzitter zoekt leden 

 

Zijn jullie er nog? Hoe gaat het met jullie? Wat doe je om jezelf een beetje fit te 

houden? Zijn er illegale volleybaltrainingen in het buitengebied van Angerlo?  

Ik vraag mij dit alles vaak af, als voorzitter van een vereniging waarbij je door deze 

gekke tijd vrijwel geen contact meer met je leden hebt. Hebben we nog wel een 

vereniging als de corona straks, wanneer zou dat zijn, in control is.  

Als bestuur proberen we met jullie in contact te blijven, o.a. door deze nieuwsbrief. 

We zouden ook graag zien dat het contact niet 1-richtingsverkeer is. Hierbij een 

oproep aan jullie allemaal om met ons mee te denken hoe we zonder het fysieke 

volleybal spelletje wat meer verbondenheid kunnen creëren. Delen van je eigen 

ervaringen in deze volleybal-loze tijd via de nieuwsbrief kan 1 van de vormen zijn. 

Een pub-quiz via teams/zoom organiseren met een hapje en een drankje is een 

andere mogelijkheid. Een spelregelquiz via teams/zoom etc etc.  

Kortom laat eens wat van je horen. Ook zullen we binnenkort een apart schrijven 

met jullie delen over het vrijwilligersbeleid. Daarin doen we ook een oproep om 

samen met ons naast het volleybal activiteiten te ondersteunen/organiseren. 

Tenslotte laten wij hierbij weten dat wij van plan zijn om in het eerste kwartaal  van 

2021 een algemene leden vergadering te houden. Op dit moment is het nog niet 

mogelijk om een definitieve datum te noemen. Dit volgt hopelijk in de volgende 

nieuwsbrief. 

Met sportieve groet en hopelijk tot snel, 

Edwin Dijkshoorn - 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. 

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 CMV-

niveaus leren kinderen stap voor stap, op een speelse manier, alle volleybal-

technieken. CMV-competitie spelen kan onder de vlag van de Nevobo.  

Meer informatie is te vinden op: 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/ 

                             

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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