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Van de voorzitter
FIVB WK Volleybal Vrouwen 2022
In 2022 vindt het FIVB WK Volleybal Vrouwen voor de eerste keer
in de historie in Nederland plaats. Het vierjaarlijkse WK duurt ruim
drie weken en aan het evenement nemen 24 landen van vijf
verschillende continenten deel. In totaal worden er van 23
september t/m 15 oktober 2022 ruim honderd wedstrijden
gespeeld. Het grootste deel van het evenement vindt plaats in de
provincie Gelderland, met Arnhem en Apeldoorn als speellocaties.
Als ACE’19 willen we dit ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.
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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.

Henry Tieben
penningmeester@ace19.nl

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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€ Van de penningmeester €
Investeren in onze leden
In de nieuwsbrief van Januari hebben we jullie al laten weten dat
ACE’19 een financieel gezonde vereniging is en we besloten
hebben 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.
Helaas zijn deze netten op dit moment nog niet voor ons
beschikbaar, maar dit zal snel volgen.
Ook hebben we voor jullie allemaal een nieuwe sporttas met
daarop het ACE’19 logo gekocht. Voor alle senioren teams en
recreanten hebben we een tas maat L besteld en voor alle
junioren teams een tas maat M.
Aanstaande zaterdag 19 Maart – van 09.00u tot 12.00u zijn we
aanwezig in de kantine in Angerlo en kan je jouw nieuwe sporttas
komen ophalen. Je mag ook voor je hele team de tas komen
ophalen. Bij ontvangst teken je voor de ontvangst van het aantal
tussen.
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Algemene Leden Vergadering (ALV)
We nodig jullie uit om op woensdag 25 Mei a.s. om 20.00u onze
volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen. Naast
de standaard zaken zoals een terugblik op het jaar 2021 zowel
organisatorisch als financieel, zullen we ook met elkaar tijd
besteden aan de organisatie van onze vereniging.
We zijn nog altijd op zoek naar leden, jong en/of oud, competitiespeler 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 tevoren 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.
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Volleybalkampbegeleiders gezocht
Tussen 24 juli en 30 augustus organiseert de Nevobo voor de 52e
keer diverse volleybalkampen voor jongens en meiden van 12 tot
en 19 jaar op verschillende locaties. Ben jij de begeleider die wij
zoeken?
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Voorzitter:
Edwin Dijkshoorn
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Op onze kampen kunnen volleybalgekke jongens en meiden ook
tijdens de zomervakantie met hun sport bezig zijn én andere
kinderen leren kennen. Deelnemers zijn de hele dag bezig met hun
favoriete sport. Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar
begeleiders (19 tot en met 30 jaar). Naast het geven van fanatieke
trainingen en binnen- en buitentoernooien, staan er ook andere
activiteiten op het programma. Als begeleider verzin je originele
onvergetelijke spellen, koken jullie samen en zorg je voor verdere
invulling van het weekprogramma. Kortom, deze volleybalweek is
in veel opzichten ook een unieke kans voor jezelf!
Reageer snel!
Ben jij de persoon die wij zoeken, vind je het leuk om een groep
kinderen te vermaken en te trainen? Stuur dan een e-mail
naar volleybalkampen@nevobo.nl.
Meer informatie en de kalender vind je
op www.volleybalkampen.nl.
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voor testtraining Pre Jeugd Oranje

Pre Jeugd Oranje – wil je ook een poging wagen?
Op zondag 27 maart en zondag 3 april 2022 krijgen gemotiveerde en
talentvolle meisjes en jongens de kans om zich te testen voor de nieuwe
lichtingen van Pre Jeugd Oranje. Pre Jeugd Oranje is het jongste jeugdteam
van Oranje (volleybal én beachvolleybal) en is bedoeld voor meisjes die
geboren zijn in 2008 en 2009 (U15) en jongens die geboren zijn in 2007 en
2008 (U16).
Opgeven voor de regionale testdagen dient te gebeuren voor uiterlijk 20
maart 2022 via deze link. Het aanmeldingsformulier mag ook worden
ingevuld door ouders. Het is belangrijk dat alle gegevens op het formulier
worden ingevuld.
Via deze weg willen we je informeren dat we alle leden uit bovengenoemde
geboortejaren per e-mail hebben aangeschreven om ze te wijzen op deze
testdagen. Van sommige jeugdleden is geen e-mailadres bij ons bekend in
Sportlink Club. Mocht dit in jouw vereniging het geval zijn, dan vragen we
om deze informatie met de jeugdleden uit de juiste geboortejaren te delen.
Na opgave verloopt de verdere communicatie rechtstreeks via de talentvolle
sporters en ouders.
In dit bericht lees je wat Pre Jeugd Oranje precies is, wie er in aanmerking
komen voor Pre Jeugd Oranje en hoe het testproces in zijn werk gaat.

Bestuursleden
Commissieleden
Vrijwilligers voor diverse
activiteiten

Meld je aan bij één van de
bestuurders.

Bestuur:
Voorzitter:
Edwin Dijkshoorn
voorzitter@ace19.nl
Secretaris:
Bert Groeliker
secretaris@ace19.nl
Penningmeester:
Henry Tieben
penningmeester@ace19.nl
Technische Commissie:
vacant
tc@ace19.nl
Wedstrijdzaken:
vacant
Algemene zaken:
vacant

Sportvereniging:

ACE’19
www.ace19.nl
https://www.facebook.com/volleyba
lverenigingace19

