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Van de voorzitter
We zijn weer begonnen, zowel competitie als recreatief / jong en
oud, met het trainen en sommige teams zelfs met het spelen van
een wedstrijd. De kop is eraf.
Helaas zijn we in Augustus ook geconfronteerd met het overlijden
van Brenda Spiegelenberg, jarenlang voor ons een vertrouwd
gezicht als beheerder in sporthal Beumerskamp. Brenda zou dit
jaar gaan genieten van haar pensioen. Dit heeft zij niet meer mee
mogen maken. Wij zullen Brenda missen.
Er is in sporthal Beumerskamp nu (voorlopig) ook geen beheerder
meer. Dit betekent dat wij als vereniging zelf moeten openen en
sluiten. Hiervoor hebben we tot nu toe 1 sleutel gekregen. We zijn
nog bezig om hiervoor meer sleutels te krijgen, zodat we, net als
in Angerlo, dit met elkaar kunnen regelen. We zullen jullie hiervan
op de hoogte houden.
Zoals ook in de laatste Algemene Leden Vergadering aangegeven,
hebben we nog altijd een aantal vacatures in het bestuur. Nu Bert
Groeliker ook afscheid heeft genomen, zijn er nu drie vacatures
(secretaris, algemene zaken en technische zaken) die op korte
termijn moeten worden ingevuld. De verdeling wie wat voor
zijn/haar rekening neemt wordt binnen het bestuur bepaald. Het
is nu uitermate belangrijk dat wij (Henry en ikzelf) snel gezelschap
gaan krijgen, anders zijn wij ook genoodzaakt te stoppen. Voor
een goede afspiegeling uit de vereniging zouden wij graag zien dat
er minimaal twee vrouwen toetreden (1 uit recreanten Doesburg
en 1 uit competitie teams Dames), daarnaast nog 1 persoon die
aanspreekpunt is voor en vanuit het technisch overleg
(trainers/coaches e.d.).
Tenslotte wijs ik jullie nog op de info over het WK Dames verderop
in de nieuwsbrief en alle mogelijkheden voor jullie als lid.
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Van de penningmeester
De grote club actie gaat ook dit jaar weer van start in de maand september en om
precieste zijn op zaterdag 24 september aanstaande. Het doel is gezet op 600,- euro
en tezamen moeten we proberen dit doel te gaan halen. U koopt toch ook weer een
lot waarmee u kans maakt op diverse prijzen? U steunt daarmee ook direct onze
vereniging uiteraard. Zie voor de prijzen die er te winnen zijn:
https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/
Hoe gaan we dit jaar te werk: de jeugdleden krijgen via de trainers een boekje en
kunnen daarmee langs deuren gaan in hun buurt en uiteraard ook bij de familie de
loten gaan verkopen. Deze worden door ons in het systeem ingevoerd en
automatisch geïncasseerd van het banknummer van de koper omdat hij direct
tekent voor incasso. Makkelijker kunnen we het niet maken.
Ook bieden we online een mogelijkheid voor seniorleden om te kopen en dat kan op
24 september op de volgende link: https://lot.clubactie.nl/lot/ace'19/10379281
Vul je gegevens in en de loten worden direct via het afschrift van uw bank aan u
toegewezen en vanaf 6 december zullen de winnende loten bekend zijn en kunt u
op de website van www.clubactie.nl checken of u prijs gewonnen heeft.
Ik zal volgend weekend nog een aparte mail hierover zenden aan de leden om online
kopen te promoten. Eenvoudiger kunnen we het u niet maken!
Voor de jeugdige verkopers/verkoopsters hebben we een lekkere verrassing klaar
staan en voor de topverkopers nog iets extra.
De opbrengst komt voor 2/3 deel ten gunste aan de clubkas en we kunnen hiermee
leuke dingen doen zoals jeugdkamp organiseren, materialen kopen etc.
Ook hebben we onlangs geïnvesteerd in 25 nieuwe Mikasa ballen en hebben deze
inmiddels verdeeld over de twee hallen. De ballen zijn door ons gemerkt met jaartal
en clubnaam. Indien u ballen meeneemt naar uitwedstrijden zorg ervoor dat ze
weer mee terug komen naar Doesburg of Angerlo. Ze zijn niet goedkoop en een
volleybal is niet gemaakt om mee te voetballen dus wees er zuinig op!
De financiële zaken zijn op orde en tevens melden wij u nogmaals dat begin oktober
de competitie gelden weer gefactureerd gaan worden tezamen met de contributie
voor kwartaal 4 van 2022. Bent u geen competitie spelend lid meer en is dit nog niet
bij mij bekend in ons systeem meldt dit dan even aan mij zodat we een juiste factuur
kunnen opstellen. Competitiegeld jeugd 35€ en senioren 50€ is hetzelfde gebleven.
Met sportieve groet, Henry Tieben Penningmeester ACE’19
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Netty Bal
Mag ik mij even voorstellen – ik ben Netty Bal en sinds kort bij uw
vereniging aangesteld als materiaal vrouw. Mijn taak is vooral
helpen de materialen op orde te houden door toezicht te houden
op hoe met de materialen wordt omgegaan. In iedere nieuwsbrief
zal ik mijn ervaringen met jullie delen en jullie vragen om hier
aandacht aan te besteden met je team.
Als eerste onderwerp de netten. Regelmatig wordt het
klittenband niet goed behandeld, waardoor alles letterlijk in de
klit zit (zie foto hieronder) en ander materiaal zoals het net zelf
hierdoor beschadigd raakt. Bij het opruimen graag klittenband
tegen de andere kant aan plakken en niet als 1 stuk maar laten
hangen.
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Ook valt mij op dat ballen soms wat zijn leeg gelopen. Laat dit dan
niet over aan het volgende team, maar pak even de pomp uit 1
van onze kasten en pomp de bal even op. Wel altijd even de
nippel van de pomp nat maken, zodat het ventiel goed blijft.
Hierover in de volgende nieuwsbrief meer uitleg.
Tot gauw in de zaal, Netty Bal
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Kantine Angerlo weer proper gemaakt!
Voor het seizoen weer van start is gegaan heeft de kantinecommissie (Peter van den
Borden en Eelco van den Bogaard) samen met de penningmeester de dweil en spons
ter hand genomen om de kantine weer fris en fruitig te krijgen. We hebben nieuwe
schoonmaakspullen gekocht en ook weer de voorraad aangevuld.
Op het binnenplaatsje groeiden de „kattenstaarten“ bijna tot aan de vensterbank en
de wilde bramen groeiden door de zijdeuren al naar binnen in de kantine. Deze
wildgroei hebben we zaterdag 17 september onderhanden genomen en gewapend
met bosmaaier, snoeischaar, bezem en hark gewerkt aan een goed resultaat.
Onderstaande foto getuigd van vakwerk door vrijwilligers en dit „gilde“ produceerde
in korte tijd 12 volle vuilniszakken met groenafval welke naar de stort zijn gebracht.
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toekomst vaker te doen en
het zou mooi zijn als we hier
eens wat andere gezichten of
namen voor konden vragen!
Een paart uurtjes per jaar een
paar zweetdruppels voor de
club maar dan niet tijdens het
volleybal, zou welkom zijn.
Schoonmaken van een kantine
door mannen geeft misschien
niet altijd het beste resultaat
en wellicht dat eens per jaar
een paar vakvrouwen hier de
grote schoonmaak kunnen
gaan uitvoeren? De nieuwe
schoonmaak materialen liggen
in het berghok en het
wachten is nu op een aantal
vrijwilligers die zich geroepen
voelen. Meldt u zich bij de
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penningmeester! We
waarderen uw inzet.
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Kantinedienst rooster voor Angerlo en
Doesburg op zaterdagen
Tijdens wedstrijden op zaterdag thuis in Angerlo of Doesburg is er
geen kantine geopend en de gasten welke ons bezoeken maar ook
onze supporters/ouders vinden dit jammer.
Wij als bestuur willen hier graag ook verandering in zien en de
oplossing ligt in het feit dat we dit bij de teams neer willen gaan
leggen. D.w.z. een team wordt ingedeeld om de kantine op een
zaterdag te openen tijdens wedstrijden en het team bepaald zelf
welke persoon binnen dit team de taak uitvoert.
De situatie in Doesburg is bijna identiek aan die van Angerlo als
het gaat om betaling van de genoten consumpties via SUMUP app
op een telefoon. We kunnen dit technisch gezien in werking zetten
echter het valt en staat bij de inzet van uzelf als vrijwilliger. Zonder
dit kunnen we geen dienstrooster opstellen en we vragen om
commitment hiervoor.
U zult slechts een paar uur beschikbaar moeten zijn op zaterdag en
hoeft alleen de verkoop te regelen en met inkoop o.i.d. heeft u
geen zorgen.
We zullen ons hierover nog nader beraden met het bestuur en
kantinedienstbeheer Angerlo en dan zullen we een eventueel
rooster gaan opstellen en delen met de leden.
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WK Volleybal Dames 2022
Deze week is het dan zover, het WK Volleybal Dames gaat
starten. 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. Er zijn diverse
mogelijkheden om actief mee te beleven.
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personen dat mee doet. Ik zorg dan voor de inschrijving. Graag
mij voor woensdag 21/9 a.s. doorgeven.
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WK Volleybal Dames 2022
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We hebben een 20 verenigingsactie wedstrijdkaarten voor de FIVB
WK Volleybal 2022 Dames. Dit zijn kaarten voor de wedstrijd
tussen Duitsland en Bulgarije op Zondag 25-09-2022 aanvangstijd
wedstrijd is om 19.00u in het Gelredome in Arnhem. Wie van jullie
zou 1 kaart of meerdere kaarten (in het geval van ouder begeleid
kind) willen hebben.
Graag mij voor woensdag 21/9 a.s. laten weten. Stuur mij per mail
aan voorzitter@ace19.nl even een bericht of je graag een kaart
wilt hebben. OP=OP
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Doesburg Beweegt organiseert op vrijdag 30 september en
vrijdag 7 oktober, en mogelijk nog een 3e vrijdag, volleybal
activiteiten bij 0313 in Doesburg. Dit is van 10.00u (09.00
opbouwen) tot 14.00u. Daarvoor zoeken we nog hulp vanuit
onze vereniging. Het is voor ons ook de gelegenheid om
promotie voor ACE'19 te maken, met banner en/of vlag.
Kun je op vrijdag 30/9 en/of 7/10 helpen, stuur dan voor 23/9
even een mail naar voorzitter@ace19.nl.
Je krijgt er in ieder geval een mooie ervaring voor terug.
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