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Van de voorzitter
Hoi allemaal,
Graag blik ik met jullie even terug op dit afgelopen seizoen /
bestuursjaar en al wat vooruit op komend seizoen en alles wat
daarbij komt kijken.
Als ik terugkijk op het seizoen 2021-2022, dan wordt dat vooral
gekenmerkt door allerlei beperkingen als gevolg van Corona in
vooral het eerste deel van het seizoen en vrijwel tijdens het
gehele seizoen voortdurend afzeggingen en opnieuw inplannen
van wedstrijden. Dit is nog nooit zo extreem geweest. Geen enkel
team heeft volgens mij al haar competitiewedstrijden kunnen
spelen. In sommige poules trokken teams zich ook halverwege het
seizoen terug. Dat is ons gelukkig als vereniging bespaard
gebleven. De gehele Corona tijd, vanaf half maart 2020 tot begin
van 2022 heeft ook het besturen van de vereniging bemoeilijkt.
Gelukkig zag ik het afgelopen jaar ook heel veel actieve leden die
willen helpen om er iets moois van te maken. Dit nemen we graag
mee naar het nieuwe seizoen en de nabije toekomst.
Vooruit kijken – nog voor de zomervakantie proberen we met
jullie weer te werken aan een wat betere organisatiestructuur.
Een organisatiestructuur waarin we met een bredere groep leden
richting kunnen geven aan de nabije toekomst. Dit betreft zowel
allerlei zaken op organisatorisch gebied als ook op het technische
vlak. In dit laatste geval ben ik ook in gesprek over externe
ondersteuning. Als klein bestuur zouden we graag met een
afvaardiging uit de leden, zowel uit recreanten, competitie,
senioren en jeugd – een klankbordgroep – hier verder over van
gedachte willen wisselen.
Zie vervolg op volgende bladzijde
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Van de voorzitter - vervolg
Zie ook de oproep in de uitnodiging voor de ALV op de volgende
bladzijde. Om dit tijdens de ALV ook wat uitgebreider met jullie te
kunnen bespreken en met elkaar hierover wat van gedachte te
wisselen, hebben we nog even wat extra voorbereiding nodig.
Daarom hebben we besloten de ALV te verplaatsen van woensdag
25 Mei naar woensdag 15 Juni a.s. – zie verder uitnodiging op
bladzijde 3.
Ook wil ik jullie hierbij laten weten dat Bert Groeliker mij onlangs
heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid en het stokje graag
aan iemand anders wil overdragen.
De komende weken zal ook in het teken staan van nadenken over
en bespreken van de mogelijke teamindeling en inschrijving voor
komend seizoen 2022-2023. Vanuit het bestuur zal ik samen met
trainers/coaches en enkele andere leden hierover van gedachte
wisselen om mogelijk nog voor de ALV met jullie deze nieuwe
teamindeling voor komend seizoen te kunnen communiceren.
Ook is het nog steeds onze intentie om voor/tijdens het WK
Volleybal Dames een aantal activiteiten gericht op dit WK te
organiseren. Hiervoor zoeken we nog steeds naar ‘helpende
handen/handjes’ – zie hiervoor meer info op bladzijde
Tot slot wijs ik jullie op de Agenda op bladzijde 4 waarin je een
aantal belangrijke data voor in je agenda vindt. Ik zie jullie graag
allemaal op de komende ALV op woensdag 15 Juni.

Met vriendelijke volleybal groet,

Edwin Dijkshoorn
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Algemene Leden Vergadering (ALV)
Datum ALV gewijzigd van 25 mei naar woensdag 15 Juni a.s..
We nodig jullie uit om op woensdag 15 Juni 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 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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Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18-Mei:
11- /12-Juni:
15-Juni:
Juni:
22-Juli:
5-Sept:
17-Sept:
23-Sept:
15-Okt:

Bestuur:
Laatste competitiewedstrijden
Toernooi / Jeugdkamp in Millingen a/d Rijn
Algemene Ledenvergadering
Teamsamenstelling Seizoen 2022-2023
Start zomervakantie
Aanvang eerste trainingen na zomervakantie
Start competitie seizoen 2022-2023
Start WK Dames in Nederland
Finale WK Dames
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WK Volleybal Dames 2022
Zoals al eerder aangegeven, in 2022 vindt het FIVB WK Volleybal
Dames 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.
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.
Je moet dan denken aan activiteiten met en voor lagere scholen,
in de buurt / niet in de zaal maar buiten, trainingen WK landen
bezoeken, wedstrijden van het WK bezoeken etc.
Intussen heeft Carlien Staring zich bij mij gemeld om te helpen,
maar we zoeken nog meer 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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voor testtraining Pre Jeugd Oranje

Verwijzing naar info Nevobo
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Bestuur:
Voorzitter:

Op www.nevobo.nl vind je allerlei handige info en ook het laatste
nieuws over bijvoorbeeld het WK, competitie etc.

Edwin Dijkshoorn
voorzitter@ace19.nl
Secretaris:

Via deze site kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de
Nevobo en ben je als volleybalster/volleyballer altijd op de hoogte
van alles rondom jou sport

Bert Groeliker
secretaris@ace19.nl
Penningmeester:

Zo vind je daar nu info over het nieuwe seizoen en veel info over
het WK.

Henry Tieben
penningmeester@ace19.nl

Neem gerust eens een kijkje mocht je dit nog niet eerder hebben gedaan
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