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Van de voorzitter 

Hoi ACE’19 volleybalsters en volleyballers, 

Allereerst wensen wij jullie allemaal een heel gelukkig, gezond en vooral sportief 

2022. Hopelijk kunnen we dit jaar weer regelmatig volleyballen en weer snel ervaren 

wat het is om lid te zijn van ACE’19. 

Sinds vrijdag 14 Januari zijn alle sportactiviteiten binnen en buiten weer mogelijk. 

We zijn als vereniging dan ook weer sinds maandag 17 januari gaan trainen. Op 

dinsdag 25 Januari heeft de overheid nog verdere versoepelingen aangekondigd wat 

er voor zorgt dat ook de competitie weer een herstart kan beleven. Alles wel met 

verschillende maatregelen, zoals verplichting betreffende mondkap en het kunnen 

laten zien van een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar. 

De nieuwe versoepelingen gaan vanaf woensdagochtend 26 Januari om 05.00u.  

Via de verschillende team apps en trainersapp zullen we elkaar informeren over het 

komende wedstrijdschema en daarbij behorende fluit, tel en zaaldienstbeurten. 

Rest mij jullie allemaal namens het bestuur veel volleybalplezier toe te wensen.  

Met een vriendelijke en sportieve groet, 

Edwin Dijkshoorn – voorzitter@ace19.nl 

 

 

 

 

Kort overzicht coronamaatregelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
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€ Van de penningmeester € 

Allereerst de allerbeste wensen voor 2022 gewenst in goed gezondheid! 

Bekerkasten met inhoud 

In een eerdere uitgave van de nieuwsbrief hebben we al eens gesproken over de 

wens van ATARO (onze verhuurder van de zaal in Angerlo) dat de gang een update 

behoeft en ze graag zien dat de prijzenkasten welke onverzorgd waren een 

schoonmaakbeurt krijgen. We hebben met drie vrijwilligers op een dag tussen Kerst 

en oud en nieuw de koe bij de horens gevat en zijn aan de schoonmaak begonnen. 

Onder het motto vele handen maken licht werk hebben we vier prijzenkasten 

teruggebracht naar twee en deze volledig opnieuw ingericht en alles weer blinkend 

gemaakt. De DES en Phantoms prijzen krijgen een tweede leven en gaan naar de 

firma Dumphuis in Doetinchem. Het schijnt dat men daarmee een hoop mensen nog 

blij kan maken welke met weinig geld toch een prijsje kunnen ontvangen voor 

geleverde prestaties. Ik ken de volledige achtergronden niet maar een goed doel 

ondersteunen we altijd graag. Al in een eerder stadium hebben we de prijzenkast in 

de Beumerskamp schoongemaakt en de oude niet relevante prijzen uit gesorteerd 

en in dozen gedaan. De stickers van ACE’19 op de kast geplakt en de klus is geklaard! 

Hieronder hebben we een paar foto’s geplaatst voor een indruk: 
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Kantine schoonmaakbeurt 

Nadat de bekerkasten weer blonken en straalden hebben de vrijwilligers de kantine 

weer even goed gereinigd en daarna hebben we gezamenlijk een uitvoerige controle 

uitgevoerd op de uiterlijke houdbaarheidsdatum van de flesjes bier       . 

Investeren in onze leden 

ACE’19 is een financieel gezonde vereniging en we hebben gemeend als bestuur om 

in 2022 te investeren. We hebben nieuwe netten aangeschaft voor de beide zalen 

met een makkelijke klittenband bevestiging en niet meer van die lastige touwtjes op 

drie niveaus.  

Ook ontvangen alle leden binnenkort een sporttas met daarop het ACE’19 logo. 

Voor alle senioren teams en recreanten hebben we een tas maat L besteld en voor 

alle junioren teams een tas maat M. We laten jullie uiteraard snel weten wanneer 

we ze gaan uitreiken. 

                                                                            

Met vriendelijke groeten  

Henry Tieben Penningmeester ACE’19            
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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 zijn de volgende ideeën naar voren 

gebracht: 

Kinderen/jongeren 

- Clinics op scholen 
- Na schoolse sport aanbod 
- De wijk in met volleybal 
- Instuif zaal / beach 
 
Volwassenen/bedrijven 
- Wijk/buurt toernooi 
- Bedrijven toernooi 
- Black light toernooi, ’s avonds of ‘s nachts in de sporthal 

 

Om dit mogelijk te maken zoeken we helpende leden anders gaat 

dit niet lukken. Wil je graag meehelpen/meedenken stuur dan 

even een kort berichtje aan voorzitter@ace19.nl 
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Organisatie ACE’19 

We zijn nog altijd op zoek naar leden, jong en/of oud, competitie-

speler en/of recreant die willen helpen om het dagelijkse reilen en 

zeilen van de vereniging goed te laten verlopen. 

Je moet daarbij denken aan de volgende zaken: 

- Plannen van de wedstrijden, trainingen waarin je contact 

hebt met sporthal, teams en de volleybalbond 

- Opstellen van een schema wie wanneer mag fluiten, tellen 

of zaaldienst heeft 

- Meedenken over beleid voor jeugd, senioren, recreanten 

- Leuke dingen organiseren die ook horen bij een vereniging 

- Samen met Doesburg Beweegt en scholen kinderen bekend 

maken met volleybal 

- Helpen bij het geven van trainingen 

- Er voor zorgen dat al onze materialen zoals ballen, netten en 

andere zaken goed worden beheerd 

- Etc. 

Stuur een kort bericht naar voorzitter@ace19.nl als je hierover van 

gedachte wilt wisselen over wat jij met je kennis en ervaring voor 

de vereniging zou kunnen/willen doen. Mocht je niet zelf 

volleyballen, maar ACE’19 een warm hart toedragen, meld je dan 

ook via een korte mail en we nemen contact met je op. 

 

Namens het bestuur 

Edwin Dijkshoorn 
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