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Van de voorzitter 

Hoi ACE’19 volleybalsters en volleyballers, 

Seizoen 2021-2022 is begonnen  

Na de zomervakantie waarin nog een aantal Corona maatregelen van toepassing 
waren, kunnen we nu vaststellen dat we intussen weer zoals normaal bezig zijn met 
onze trainingen en ook al weer een aantal competitie wedstrijden hebben gespeeld. 
Helaas hebben we bij de dames voor dit seizoen slechts een tweetal teams in 
kunnen schrijven, omdat er uiteindelijk onvoldoende speelsters overbleven om nog 
in ieder geval drie teams in de competitie mee te laten doen. Naast deze twee 
damesteams nemen we met een tweetal CMV-teams, 1 MC,  1 MA en 1 herenteam 
deel aan de Nevobo competitie. Daarnaast zijn er ook een aantal recreanten teams 
die naast de wekelijkse trainingen ook een aantal wedstrijden spelen. 

Ken je nog kinderen, volwassenen die graag ook zouden willen volleyballen, neem ze 
dan gerust eens mee voor een proeftraining en wijs ze op onze website en 
facebookpagina. 

Zaterdag 16 oktober a.s. is een thuisspeeldag waarop we met een onze jeugdteams 
MC en MA vanaf 14.00u en D2 en H1 vanaf 16.00u samen in sporthal Beumerskamp 
een nieuwe ronde in de competitie spelen. Nodig je vrienden, familie, kennissen uit 
om je te komen aanmoedigen. 

Woensdagavond 27 oktober 2021 a.s. houden we een uitgestelde Algemene Leden 
Vergadering (ALV) in de kantine van sporthal Beumerskamp. De vergadering start 
om 20.00u. Alle trainingen van die avond na 19.30u komen te vervallen. Verderop in 
deze nieuwsbrief vinden jullie de agenda. In het eerste deel zullen we met name stil 
staan bij de gebruikelijke onderwerpen van een ALV. In het tweede deel is er vooral 
aandacht voor hoe we met elkaar de vereniging verder vorm geven en daarnaast 
zullen we een toelichting geven op het WK Dames 2022 wat in Nederland wordt 
georganiseerd. 

Vacatures - Tenslotte doen we in deze nieuwsbrief nog steeds 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.  

 

Met een vriendelijke en sportieve groet, 

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

Besluit: 

Cash betaling kantine Angerlo niet meer mogelijk per 1 december 2021. 

Per 1 December 2021 is het niet meer mogelijk om gebruikte consumpties contant 

af te rekenen in de kantine van de sporthal te Angerlo. 

Contant geld brengt risico’s met zich mee en de meeste banken in de omgeving 

bieden geen mogelijkheid meer om cash geld te storten en de penningmeester moet 

hiervoor onnodig veel reizen om de contanten te storten. Dichtstbijzijnde 

mogelijkheid is Doetinchem. Cash is uit plastic is in. 

Achtergrond informatie:  

Bij ontstaan ACE’19 zijn er door het bestuur duidelijke richtlijnen gemaakt m.b.t de 

inkomsten uit de kantine welke ten goede komt aan de club, dit is besproken met de 

kantinecommissie en vrijwilligers die de zaken daar in het verleden geregeld hebben 

onder de vorige vereniging. 

We hebben om ieder risico te vermijden geïnvesteerd in een mobiele telefoon en 

SUM-Up PIN apparaat om betalen met bank pas mogelijk te maken. De instructies 

hiervoor zijn in de kantine aanwezig evenals de hardware. 

De pin betalingen worden automatisch iedere week bijgeschreven op de rekening 

van ACE’19 en  aan de inkoop zijde hebben we de kantine commissie voorzien van 

een bankpas om de inkoop ook geregistreerd te krijgen. Dit geeft een beter inzicht 

voor onze leden m.b.t. opbrengsten/uitgaven en voor de kascommissie welke de 

stukken jaarlijks inziet en goed moet keuren een duidelijker beeld. 

Ook is het voor een nieuwe vereniging niet vanzelfsprekend dat we BTW vrij zijn 

gesteld en als penningmeester draag ik tenslotte de volle verantwoordelijkheid voor 

de financiële stromen binnen onze vereniging. Ik verwacht een keer een onderzoek 

van de belastingdienst hierover. 

Structuur brengen/behouden is dan ook vanzelfsprekend. 

Ik heb weerstand vernomen van sommige leden en deze blijven “hardnekkig” in het 

betalen met cash en dit levert extra onnodig werk en risico met zich mee. Hiervoor 

ook geen goede argumenten gehoord behalve traditie. 

Tradities zijn er om doorbroken te worden anders hadden we nooit vooruitgang 

geboekt.   

Vervolg op blad 3/6 
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We zijn als bestuur van mening dat alleen pin betalingen voldoende moet zijn, 

iedereen bezit een bankpas en betaald elders ook per pin dus waarom niet bij 

ACE’19? 

We zijn gekomen tot dit besluit en de geldlade zal eind november weggehaald 

worden. 

We zorgen uiteraard voor duidelijke instructies echter het systeem is zo eenvoudig 

in de bediening dat een ieder dit zou moeten kunnen, uiteraard als de wil er is en u 

onze argumenten wilt begrijpen. 

Simpelweg het bedrag intoetsen wat u wilt pinnen op de app van Sum-Up en uw 

betaalpas leggen op het witte Sum-Up kastje en de rest volgt vanzelf. 

Zoals u merkt geven we onze leden de kans om te wennen aan deze aanpassing. 

Voor vragen sta ik graag voor u bereid. 

Heeft u vragen die direct betrekking hebben op de kantine in Angerlo dan is het 

goed om te weten dat we enkele vrijwilligers hebben welke de kantine commissie 

vormen. Dit zijn Eelco van de Bogaard en Peter van den Borden. 

Zij regelen de inkoop en de verzorging van de voorraad etc.  

Aanspreekpunt van de kantine commissie in Angerlo is Eelco van de Bogaard      

en te bereiken op:   Evdbogaard78@gmail.com of mobile: 06-30326953 

Hopende u allen voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met sportieve groet en graag tot ziens op de ALV; 

 

Henry Tieben 

Penningmeester ACE’19 
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ALV 27-10-2021 20.00u Beumerskamp 

Agenda 

1. Opening 
2. Jaarverslag seizoen 2020/2021 
3. Verantwoording financieel beleid 2020 
4. Vaststellen contributie 2021/2022 en Competitiegeld 
5. Begroting 2021/2022 
6. Verslag kascommissie over het boekjaar 2020 (Jan van Bosheide en Inge Raben) 
7. Benoeming kascommissie (Inge Raben kan aanblijven, Jan Bosheide treedt af) 

a. 1 nieuwe kascontroleur en reserve bepalen 
8. Bestuursverkiezing:  

a. Bestuurslid algemene zaken 
b. TC voorzitter 
c. Vertrouwenspersoon 

Pauze 

9. Jubilarissen, bestuurders  en vrijwilligers 
10. Recreantenzaken 
11. Bepaling huishoudelijk reglement 
12. WK Dames 2022 
13. Organisatie ACE’19 
14. Rondvraag 
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Organisatie ACE’19 

 

Beste leden van ACE’19, 

 

Eind 2019 / begin 2020 is onze vereniging opgericht, voortgekomen uit The 

Phantoms in Doesburg en DES in Angerlo. We zijn begonnen met een organisatie 

vanuit de oude verenigingen, toen kwam Corona. Nu we weer met elkaar kunnen 

volleyballen, is het ook tijd om met elkaar na te denken over hoe we ons als 

vereniging organiseren.  

Na de pauze zullen we op de Algemene Leden Vergadering samen met jullie hier 

over van gedachte wisselen. Het gaat daarbij om alle geledingen in de vereniging, 

Jong, Oud, Man, Vrouw, Competitie, Recreatief en wat nog meer. Denk vooraf eens 

na over hoe onze vereniging er volgens jou zou moeten uitzien en welke rol jij naast 

het volleyballen daarin zou willen spelen. 

Binnen de club hebben we elkaar nodig! We delen samen de liefde van onze club. 

Iedere dag weer. Samen dragen we deze trots en bouwen we aan onze dromen. Al 

kunnen we ook niet altijd alles zelf dragen.  

Wil je meedenken over hoe we onze club ACE’19 nog leuker/gezelliger kunnen 

maken, kom dan ook op woensdag 27 oktober naar de Algemene Leden Vereniging 

in de kantine van sporthal de Beumerskamp. 

Ik zie je daar. 

Met een vriendelijke volleybalgroet, 

 

Edwin Dijkshoorn 

Voorzitter ACE’19 
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Organisatie ACE’19 

Wedstrijdzaken 

We zijn nog op zoek naar een opvolger/opvolgster voor  August Blom. August heeft 

zich jaren ingezet om alle wedstrijdzaken in goede banen te leiden en heeft 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.  

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 

Leden Technische Commissie (TC) 

Naast het dagelijkse bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester,  

is de technische commissie een belangrijke spil binnen onze volleybalvereniging. De 

taken van de technische commissie zijn het zoeken van  trainers/trainsters voor de 

teams; contact houden met teams en trainers over functioneren team, spelers en 

trainer; contactpersoon voor één of meerdere teams; het indelen van nieuwe leden 

in de diverse teams; het indelen van nieuwe competitieteams; indeling van de 

trainingsuren op de trainingsavonden. 

Technische Commissie werkt nauw samen met coördinator wedstrijdzaken en 

scheidsrechterzaken. Wil je onderdeel uitmaken van de technische commissie neem 

dan contact op met tc@ace19.nl 

 

mailto:voorzitter@ace19.nl
mailto:secretaris@ace19.nl
mailto:penningmeester@ace19.nl
mailto:tc@ace19.nl
http://www.ace19.nl/
https://www.facebook.com/volleybalverenigingace19
https://www.facebook.com/volleybalverenigingace19
mailto:voorzitter@ace19.nl
mailto:voorzitter@ace19.nl
mailto:voorziter@ace19.nl
mailto:tc@ace19.nl

