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Van de voorzitter 

Hoi ACE’19 volleybalsters en volleyballers, 

Waren we met z’n allen net lekker aan het volleyballen, kregen we weer te maken 

met veel te veel positieve besmettingen in Nederland en een besluit van de 

overheid om na 17.00u o.a. niet meer te sporten. Dit werd gevolgd door besluit van 

de Nevobo om alle wedstrijden voor senioren en jeugd tot eind van het jaar niet 

meer te spelen. Ook de nog eventuele CMV- en recreantentoernooien tot einde van 

2021 gaan niet meer door. 

Al vrij snel toen dit bekend werd met de trainster(s) contact gezocht om te kijken 

wat we in ieder geval voor de jeugd voor 17.00u aan trainingen zouden kunnen 

doen. Voor de allerjongste jeugd (CMV) is dit mede door de inzet van Mirte, Martine 

en Kristel, snel ingeregeld door op de maandag van 16.00u tot 17.00u en op de 

dinsdag van 14.00u tot 15.00u te trainen. 

Voor de oudere jeugd (MC tm MA), senioren en recreanten hebben we in het 

weekend mogelijkheden gevonden op de zaterdag- en zondagochtend. Probeer met 

elkaar deze momenten te gebruiken, uiteraard goed blijven letten op alle Corona 

maatregelen. Hieronder het overzicht van alle trainingsmomenten tot aan de Kerst. 

 

Hoe het na de kerstvakantie gaat worden, is op dit moment nog onbekend. We 

zullen dit in de gaten houden en jullie tijdig informeren. 

Tenslotte wens ik jullie namens het gehele bestuur hele fijne feestdagen in goede 

gezondheid en let goed op elkaar. Voor onder de kerstboom nog een leuke 

woordzoeker voor iedereen verderop in deze nieuwsbrief. Onder de goede 

inzendingen zullen we nog een leuke prijs verloten. 

 

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.” 

Dit stond in de vorige editie van de nieuwsbrief te lezen en inmiddels is de geldlade 

uit de kantine in Angerlo weggehaald. We hebben een tweede pinapparaat van 

Sum-up aangeschaft welke direct is verbonden met Wifi en een mobiel netwerk.  

Hierdoor is het altijd mogelijk te pinnen indien als het wifi signaal ontoereikend is. 

Dit is namelijk al een paar keer het geval geweest.  

Indien u onverhoopt geen pin pas heeft kunt u uiteraard ook met de mobiele 

telefoon betalen als u deze optie benut met uw mobieltje. Indien niet anders kan 

kunt u het noteren op de daarvoor bestemde verbruikslijstjes en ophangen op de 

magneetstrip en de volgende keer pinnen.  

Op deze manier houden we de zaken gestructureerd en inzichtelijk. 

Voor wie heimwee heeft naar klein geld kan deze komen wisselen tegen briefjes bij 

de penningmeester       

Telbord 

Tijdens de ALV is er gevraagd naar een nieuw scorebord voor de sporthal in Angerlo. 

Deze is inmiddels aangeschaft en staat in de sporthal. De oude mag door een lid 

worden meegenomen welke een mogelijkheid heeft voor oud ijzer afvoer.   

Materialen behoeftes? 

Mocht er behoefte zijn aan materialen voor bijvoorbeeld trainers om de trainingen 

te ondersteunen dan hoor ik dat graag. Ik zal het in het bestuur bespreken en 

eventueel aanschaffen.  

Kantine schoonmaakbeurt 

Het is mij opgevallen dat de kantine in Angerlo wel een keer goed schoongemaakt 

mag worden. De vloer de koelkasten, de bar e.d. kunnen wel een sopje gebruiken. 

Wie kan hierin het initiatief nemen en helpen de boel weer eens zuiver te hebben? 

Nu we toch niet kunnen spelen is het met twee personen zo maar weer gedaan. Laat 

het even weten op 06-11123371 of onderstaand e-mail adres. 

penningmeester@ace19.nl 
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WK 2022 

Al eerder hebben we jullie geïnformeerd over het WK Dames in 2022 wat voor een 

groot deel in onze regio gespeeld zal worden. Als ACE’19 willen we dit ook niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. 

We hebben ons als vereniging aangesloten bij een regio overleg met de gemeente 

Zevenaar en Duiven. Daarnaast eerste contact met gemeente en Doesburg Beweegt 

gehad om te kijken hoe we met elkaar activiteiten kunnen opzetten die in het kader 

van het WK 2022 extra aandacht geven aan volleybal in Doesburg en Angerlo.  

In het overleg met de gemeente Zevenaar/Duiven zijn ook de provincie Gelderland 

en de Nevobo betrokken. Met een werkgroep zal er worden gewerkt aan:  

o lokaal draagvlak creëren 
o achterban enthousiasmeren 
o organiseren én initiëren van lokale side-events 
o overleg en samenwerking onderling 
o maken van een prioritering van de side events. 

 
Hieronder in het overzicht het resultaat van het met elkaar brainstormen over 
mogelijke side events. 

 

Om alvast een beetje in de sfeer te komen, hieronder de link naar een paar filmpjes 

https://youtu.be/J72wOl2rqMs, https://youtu.be/MPiCm3UAGaE, 

https://youtu.be/hyGdPJcAbtA 

 

Wil je graag meehelpen/meedenken om vanuit onze vereniging 

leuke activiteiten te bedenken met het thema WK 2022 Dames, 

stuur dan even een kort berichtje aan voorzitter@ace19.nl 
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Stuur je inzending voor 3 januari 2022 naar secretaris@ace19.nl . Onder de goede 

inzendingen wordt een leuke prijs verloot. 
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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.  

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 

voorzitter@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 
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