
Nr. 17 – Juni 2021 Blad 1/6 

Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van: 

 

 
Vacatures: 
- 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: 

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 

 

 

Iedereen kan weer echt volleyballen 

Hoi ACE’19 volleybalsters en volleyballers, 

Afgelopen vrijdag 28 mei hebben we allemaal te horen gekregen dat we per 
zaterdag 5 juni  weer wedstrijden kunnen organiseren voor jeugd t/m 17 jaar in de 
regio én de 1,5 meter afstandsregel voor iedereen tijdens het sporten verdwijnt,  
zowel binnen als buiten. 

Samenvattend  zijn dit de regels per zaterdag 5 juni: 

 Volwassenen mogen weer sporten zonder 1,5 meter afstand te houden binnen 
de lijnen, met maximaal 50 personen in een ruimte;  

 Vanaf 18 jaar nog geen competitie tegen andere clubs, maar onderlinge 
wedstrijden tussen teams van dezelfde club zijn wel toegestaan;  

 Jongeren en kinderen t/m 17 jaar hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand 
meer te houden tijdens het sporten en mogen nu regionaal weer wedstrijden 
spelen tegen andere clubs uit de regio;  

 Met uitzondering van de topcompetities zijn alle wedstrijden nog zonder 
toeschouwers;  

 Kleedkamers en douches gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open. 
Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht.  

 Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het 
sporten.  

Dit betekent ook voor onze vereniging dat we vanaf maandag 7 Juni weer voor alle 

teams, dus niet alleen de jeugd maar nu ook de senioren, zullen starten met de 

gebruikelijke trainingen. 

Verderop in deze nieuwsbrief meer over de trainingstijden/locaties. 

Ik heb er in ieder geval weer veel zin in en kijk er ook naar uit om jullie allemaal 

weer te zien. Tot gauw. 

 

Met een vriendelijke en sportieve groet, 

Edwin Dijkshoorn – voorzitter@ace19.nl 
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Van de penningmeester € 

In de afgelopen periode zijn we onze leden tegemoet gekomen in de bijdrage van 

contributie,  omdat we minder kosten hadden door bijdrage van de gemeentes in de 

zaalhuur en ook geen trainerskosten hebben gehad. Nu we de Corona perikelen 

achter de rug hebben en de kosten weer op normaal niveau gaan komen in het 

komende kwartaal hebben wij als bestuur besloten om weer het “normale” tarief te 

gaan hanteren. Begin Juli draaien we weer een incasso met zoals gewoonlijk vooraf 

een factuur met de contributiegroep waar u bent ingedeeld. In het vierde kwartaal 

zullen we dan zoals gebruikelijk het competitiegeld tegelijk innen met de 

contributie. Dit geldt dan alleen voor competitie spelende leden zoals CMV, Junioren 

en Senioren competitie. Geldt dus niet voor recreatieve spelers. Indien u vragen 

heeft hierover hoor ik dat uiteraard graag. 

penningmeester@ace19.nl 

 

Teamopgave seizoen 2021-2022 

De voorlopige inschrijving voor komend seizoen heeft intussen ook al weer plaats 
gevonden. Bij de dames competitie teams hebben we door vertrek van leden voor 
komend seizoen 1 team minder in kunnen schrijven. Er is bij de dames ook nog geen 
sprake van een definitieve teamindeling. Daar wordt door TC met betrokkenen nog 
over gesproken en zal hopelijk op korte termijn wat meer duidelijk worden. 

Dit zijn de ingeschreven teams: 

- D1  3e klasse 
- D2  3e klasse 
- D3  4e klasse 
- H1  1e klasse 
- MA  3e klasse 
- MC  3e klasse 
- CMV Niv6 1e klasse 
- CMV Niv3 2e klasse 
- Dames Recreanten  
- Recreanten Mix 
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Trainingsrooster 

In de afgelopen paar weken zijn we met de Junioren al weer begonnen met trainen 

op zowel de maandagavond als de woensdagavond. Voor de jeugd zien de 

trainingstijden er als volgt uit: 

MA  Ma 19.00 – 20.30u Woe 18.00 – 19.30u Beumerskamp 
MC  Ma 18.00 – 19.00u Woe 18.00 – 19.30u Beumerskamp 
CMV  Ma 18.00 – 19.00u    Beumerskamp 
CMV Di 18.00 – 19.00u    Angerlo   

 
D1  nog te bepalen – info volgt via tc@ace19.nl Beumerskamp 
D2  Di tijd nog te bepalen   Angerlo 
D3  nog te bepalen – info volgt via tc@ace19.nl Beumerskamp 
H1  Wo 20.30 – 22.0u    Beumerskamp 
 
Recreanten Doesburg Wo 19.30 – 21.30u  Beumerskamp 
Heren Recr Angerlo  Do 20.30 – 22.00u  Angerlo 
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Protocol COVID-19 

We mogen weer écht volleyballen per 5 juni! Wel moeten we ons nog houden aan 

een aantal maatregelen. Welke volleybalspecifieke dit zijn vind je in het Nevobo 

protocol en de FAQ Indoor volleybal – zie hieronder de link naar deze documenten. 

In de komende dagen zullen wij ook ons ACE’19 protocol op de website updaten, 

zodat er vanaf maandag 7 Juni voor iedereen duidelijk is welke richtlijnen op de 

vereniging gelden. Uiteraard zal dit niet afwijken van het Nevobo protocol. 

Algemene richtlijnen  

De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten:  

• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen  

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.  

• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen.  

• Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.  

• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels.  

• Vermijd hard stemgebruik.  

• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan. 

 

Protocol Nevobo: 

https://www.nevobo.nl/cms/download/7243/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf 

FAQ Indoor Volleybal 

https://www.nevobo.nl/cms/download/7244/FAQ%20indoor%20volleybal.pdf 
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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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