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Van de voorzitter 

Hoi ACE’19 volleybalsters en volleyballers, 

Het is vandaag, 14 maart 2021, al weer een heel jaar dat we met het Corona virus 
hebben te maken. Gedurende dit jaar hebben we ook als nieuwe vollybalvereniging 
moeten ervaren wat dit voor het sporten betekent. Eerst kon alles nog binnen, toen 
alleen nog de jeugd, toen ook niet meer binnen, buiten met jongeren mag weer wel, 
buiten met volwassen op 1,5mtr is weer toegestaan, we mogen weer naar binnen, 
binnen  is voor volwassenen niet meer toegestaan, jeugd mag binnen nog trainen, 
maar wedstrijden spelen kan niet meer, jeugd mag ook niet meer binnen, buiten 
ook niet toegestaan, buiten mag weer voor jeugd tot 18jaar, buiten mag weer tot 
27jaar, binnensporten nog steeds niet toegestaan, ….. 

Langzamerhand ben ik het verenigingsgevoel kwijt en maak ik mij zorgen over hoe 
we er voor staan als we weer binnen mogen sporten. Gelukkig zien we nog zeer 
weinig opzeggingen en zo af en toe ook initiatieven om toch nog een beetje contact 
met elkaar te hebben, al is het dan nog zonder bal. Laten we hopen dat we nog voor 
de zomer wel weer binnen kunnen sporten. Wil je initiatief nemen om binnen de 
geldende Corona maatregelen buiten iets te doen, neem dan contact op met TC of 
een van de bestuursleden. Er is vanuit Nevobo eventueel ook ondersteuning om 
mee te denken hoe dit te organiseren – zie 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/03/12/volleybalprofessionals-staan-
voor-je-klaar 

Ook houden we als vereniging  contact met de gemeente en veel van de andere 
sportverenigingen. We doen dit via het lokale Sportakkoord. Wat is het lokale 
Sportakkoord? Als  bijlage bij deze nieuwsbrief meer info hierover. Wil je hier zelf 
ook in meedenken en meedoen, laat dit dan aan mij weten. 

Om niet helemaal stil te hoeven zitten en toch wat met je sport bezig te zijn, 
organiseren verschillende instanties diverse webinars. Verderop in deze nieuwsbrief 
meer info hierover en we zullen ook een bijlage toevoegen over een aantal andere 
webinars. 

Tenslotte doen we in deze nieuwsbrief weer een oproep voor de invulling van een 
aantal rollen binnen de vereniging om er voor te kunnen zorgen dat we allemaal 
lekker kunnen volleyballen en we een gezellige vereniging zijn waar je graag je 
vriendinnen en vrienden ontmoet.  

Blijf allemaal gezond en tot snel op het volleybalveld 

Met een vriendelijke en sportieve groet, 

Edwin Dijkshoorn – voorzitter@ace19.nl 
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Van de penningmeester 

Allereerst hoop ik dat we allemaal goed gezond zijn en u de volleybalsport ook mist.  

Contributie: 

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie uitgelegd dat de compensatie vanuit de 
bond minimaal is door de hogere vaste lasten. ACE’19 heeft deze lasten op dit 
moment gelukkig minder hoog omdat we werken met trainers op basis van 
declarabele uren en ook de beide gemeentes stellen zich loyaal op richting de 
verenigingen met betrekking tot zaalhurenkorting. Het bestuur heeft in de laatste 
bestuursvergadering van 9/3/21 goedkeuring gegeven aan het voorstel om ook voor 
het tweede kwartaal een Corona korting aan de leden te geven van 2 maand 
(betekent dat er 1 maand contributie wordt gefactureerd). Je ontvangt begin April 
de factuur en afschrijving met deze verrekende korting.   

ALV:  

Inmiddels zijn we als bestuur gewoon verder gegaan met besturen en is het 
financiële overzicht 2020 gereed en heeft de kascommissie  bestaande uit Inge 
Raben en Jan van Bosheide via een online meeting al haar vragen kunnen stellen en 
is goedkeuring gegeven aan de financiële stukken. U ontvangt een overzicht tegelijk 
met de uitnodiging en agenda van de ALV welke we op dit moment niet definitief 
kunnen plannen doordat er nog teveel onzekere factoren zijn i.v.m. Corona en 
vaccinaties. De leden kunnen dan decharge verlenen aan de penningmeester.  

We gaan er vooralsnog vanuit dat de ALV pas later in de zomer kan plaatsvinden, 
hopelijk voor de start van het nieuwe seizoen. Het idee om dit virtueel te gaan doen 
via een online applicatie is door het bestuur besproken en niet mogelijk geacht. We 
willen dit graag “Face to Face” doen met onze leden. 

Actie(s):  

De evenementen commissie hebben we gevraagd of er nog plannen zijn voor een 
violen of paaseitjes actie. Inmiddels is duidelijk geworden dat er voor een violenactie 
geen mogelijkheden meer zijn. Wellicht kan de commissie nog wel de paaseitjes 
verkoopactie op gaan zetten. Er wordt door een paar dames achter de schermen 
ook gewerkt aan een pubquiz. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de 
ontwikkelingen.  
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Van de penningmeester 

Bekerkasten: 

 ATARO de stichting welke verhuur regelt van de sporthal in Angerlo heeft 
ondergetekende benaderd met het plan om de gang achter de klapdeuren op te 
frissen en vroeg zich af of er iets gedaan kan/mag worden aan de bekerkasten. We 
weten dat dit verdiensten zijn van voormalig DES. Er zijn in totaal nogal wat 
aantallen uitgestald, die ook hard onderhoud nodig hebben.  

We hebben het als bestuur hierover gehad en vinden dat de leden hierin ook stem 
hebben. We zullen dit verzoek ook meteen ter hand nemen om ook in de 
Beumerskamp orde te brengen in de voormalige The Phantoms prijzenkasten.  

Het concrete voorstel van het bestuur is:  

We behouden de allermooiste “Neutrale” prijzen (zonder naam van de oude 
vereniging) en plaatsen alleen de mooiste terug in de kasten.  

We passen de verenigingsnaam ACE’19 op de kasten aan en brengen in Angerlo en 
Doesburg het aantal kasten terug tot maximaal twee. De mooiste kasten worden 
behouden, schoongemaakt, inhoud opgepoetst en de inhoud selectief 
teruggeplaatst (conform voorstel bestuur). De overgebleven bekers/prijzen kunnen 
eventueel verloot worden onder de leden indien daar belangstelling voor is of 
vergeven aan een goed doel. 

Mochten jullie andere ideeën hebben om tegemoet te komen aan het verzoek van 
ATARO en de wens van het bestuur, dan horen we dat graag. Je kunt deze mailen 
aan onderstaand e-mailadres van de penningmeester. 

Indien jullie je kunnen vinden in het voorstel van het bestuur dan is geen reactie 
nodig.  We verzamelen eventuele andere ideeën en gaan ermee aan de slag om tot 
een actie te komen waarin we proberen zoveel mogelijk rekening proberen te 
houden met ieders mening/idee.  

Tenslotte: 

We zoeken voor dit “project prijzenkasten” vrijwilligers  (3 personen). Als je graag 
wilt/kunt helpen deze klus te klaren, dan kan je je aanmelden bij ondergetekende.  

 

Namens het bestuur, 

Henry Tieben – penningmeester@ace19.nl 
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Meld je aan voor de Nevobo-webinars! 

Vanaf maandag 15 maart organiseert de Nevobo twee weken lang speciaal voor de 
verenigingen interessante webinars. Of je nu een trainer bent, bestuurslid of 
gewoon geïnteresseerd; meld je aan! 

We bevinden ons in een uiterst vreemde en onzekere tijd waarin onze flexibiliteit 
continu op de proef wordt gesteld. We zijn ons ervan bewust dat dit veel vraagt van 
een ieder van ons. Om jullie daarin te ondersteunen, organiseren we vanaf 15 maart, 
verspreid over twee weken, een zevental interessante webinars. We hopen jullie met 
deze webinars te voorzien van nieuwe kennis en inspiratie, zodat jullie, ondanks alle 
coronamaatregelen, blijven doen waar jullie goed zo in zijn.  

De Nevobo-webinars  
Hieronder vind je het overzicht met alle webinars die gegeven worden vanaf 
maandag 15 maart. Via de inschrijflink heb je de mogelijkheid om je gratis in te 
schrijven voor een of meerdere webinars. Daarbij leveren sommige webinars voor 
trainers en coaches een licentiepunt op. 

Schrijf je in voor een van de webinars!   

Ook via volgende link vind je twee interessante webinars die je rustig terug kunt 

kijken https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-

coronatijd/webinars/ 

 

Zie ook de bijlage mbt diverse webinars van NOC/NSF. 
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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  

Zonder een coördinator wedstrijdzaken kan er geen competitie worden gespeeld. 

Belangrijke functie die echt op korte termijn moet worden ingevuld. Verderop in 

deze nieuwsbrief een toelichting op de inhoud van deze rol binnen de vereniging. 

Secretaris 

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 

Algemene zaken 

Wil je samen met de andere bestuursleden je bijdrage leveren aan een volleybal-

vereniging 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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Wat doet een coördinator Wedstrijdzaken? 

 

Doel functie: Het georganiseerd laten verlopen van wedstrijden  

 

Verantwoordelijkheden: 

- Verantwoordelijk voor de competitie en oefenwedstrijden 

- Valt onder directe verantwoordelijkheid van de technisch coördinator vanuit 

bestuur in verband met de afstemming van wedstrijden met 

trainers/coaches 

Taken: 

- Wedstrijdschema up-to-date houden 

- Fungeren als wedstrijdleider/contactpersoon voor regio en 

(beker)competitie intern en extern 

- Opgeven van teams die deelnemen aan competitie/bekercompetitie 

- Invoeren van teams op Nevobo site tbv digitaal wedstrijdformulier 

- Opstellen planning sporthal en communicatie met sporthalbeheerder 

- Opstellen tellerschema / zaalwacht 

- Afhandelen wedstrijdwijzigingen 

- Eindverantwoordelijk voor alle wedstrijduitslagen thuiswedstrijden 

- Begeleiden gebruik digitaal wedstrijdformulier 

- Controleren boetes naar aanleiding van wedstrijden en doorgeven aan 

penningmeester 

- Aanspreekpunt voor leden/coaches/trainers/sporthalbeheerder mbt 

wedstrijdzaken  

- Vertegenwoordigd vereniging bij Nevobo voor wedstrijdzaken 

- Begeleid uitnodiging voor oefenwedstrijden/toernooien 
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