Nr. 9 – Juni 2020 Blad 1/4

Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van:

Vacatures:
-

Het laatste nieuws:
Hier weer even een laatste bericht vanuit het bestuur. We mogen nog altijd niet
binnen sporten, maar een groot aantal leden vermaakt zich buiten prima en bereid
zich op deze manier voor op het nieuwe seizoen. We hebben besloten om pas vanaf
1 september weer naar binnen te gaan. Een nieuw seizoen waarin we voor het eerst
in een ACE’19 tenue zullen spelen.

Nieuwe shirts voor alle ACE’19 leden:
Onlangs hebben wij u per email gevraagd uw maat aan te leveren voor het nieuwe
shirt en hebben daarbij ook een foto getoond van het model shirt van het merk
Erima in de kleurstelling zwart (basis) met op de mouwen de kleuren wit en paars.
Een aantal leden heeft gereageerd op deze kleurstelling dat het gelijk is aan de
volleybal vereniging Focus in Keppel e.o.. Het bestuur heeft daarom besloten om te
kiezen voor een andere kleurstelling op de schouders namelijk wit/grijs. De logo’s
van sponsoren worden op de voorzijde gedrukt met het nummer op linkerborst, de
clubnaam ACE’19 (logo) op de achterzijde tussen de schouderbladen met daaronder
het rugnummer.
De shirts blijven eigendom van de vereniging en dienen bij afmelding ingeleverd te
worden bij één van de bestuursleden van de vereniging.
ACE’19 heeft afgesproken met onze leverancier Jeni Sport Silvolde, dat onze leden
met korting aanvullende goederen kunnen kopen zoals trainingspak, broek, kousen,
bidon, tas, knielappen etc. Ook gaan we hiervoor een webshop opzetten en hopen
deze in augustus/september op onze website www.ace19.nl te kunnen tonen.
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Van de Penningmeester:
Het bestuur heeft besloten om ook voor kwartaal 3 van dit jaar over te gaan tot een
aangepaste incassoronde. De huidige situatie m.b.t. het Corona virus heeft geleid
tot lagere kosten. De incasso welke wij per kwartaal uitvoeren staat gepland voor
begin Juli en deze zullen we gaan doorvoeren met een korting van 33% op de
contributie i.v.m. de huidige omstandigheden. Dat wil zeggen dat er één maand niet
berekend wordt. U vindt de korting verwerkt op de factuur welke wij na de incasso
aan u per e-mail versturen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze
penningmeester via e-mail: penningmeester@ace19.nl
We gaan er vanuit dat er vanaf september weer een normale situatie ontstaat en we
vanaf kwartaal 4 2020 weer het gebruikelijke kwartaalbedrag zullen innen.
Ik hoop jullie allen spoedig weer gezond terug te zien tussen de lijnen.
Met gezonde groet, Henry Tieben
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Bestuurssamenstelling:
Faska Nieuwenhuis heeft na ruim 10 jaar bestuur en technische commissie besloten
te stoppen. Ze blijft wel als speelster van D2 in de vereniging actief. We willen Faska
langs deze weg ontzettend bedanken voor alle uren en energie die ze in de
vereniging heeft gestoken. Faska heeft het afgelopen jaar een grote bijdrage
geleverd aan het tot stand komen van ACE’19. Bedankt hiervoor.
Met het vertrek van Faska hebben we aan de technische commissie gevraagd of
Frank Jagers, waar nodig, kan deelnemen aan bestuursvergaderingen. Ook August
heeft al eerder aangegeven het stokje graag een keer aan iemand anders over te
geven. Dit betekent dat we ook voor Wedstrijdzaken iemand anders zoeken.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar een Scheidsrechter coördinator, iets wat
Herman Nieuwenhuis altijd heeft gedaan.
De komende maanden zullen we gebruiken om voorbereidingen te treffen voor een
definitieve bestuurssamenstelling die we in het begin van 2021 met een algemene
ledenvergadering willen bekrachtigen.
Heb je interesse en wil je graag je steentje bijdragen, neem dan even contact op met
een van de bestuursleden.
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Teams seizoen 2020-2021:
Voor komend seizoen starten we met de volgende teams:
-

ACE’19 CMV Niveau 4/5
ACE’19 CMV Niveau 6
ACE’19 Meiden C1
ACE’19 Meiden B1
Labyellov/ACE’19 Jongens B1
ACE’19 Dames 1
ACE’19 Dames 2
ACE’19 Dames 3
ACE’19 Dames 4
ACE’19 Heren 1

Tevens zullen de recreanten meedoen aan recreanten competitie in Pannerden
en Wehl

Handdoek ACE’19:
Beschik je nog niet over die fantastische ACE’19 handdoek, heerlijk voor op het
strand, stuur dan even een bericht naar voorzitter@ace19.nl
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Laatste training voor de zomervakantie
Woensdag 8 Juli is de laatste trainingsavond voordat de zomervakantie begint.
We willen dit op een bijzondere manier met elkaar doen, meer informatie
hierover volgt in de komende twee weken. Hou je agenda hiervoor vrij.
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Trainingsschema vanaf maandag 22 Juni t/m woensdag 08 Juli
Start
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag

22-jun
24-jun
29-jun
1-jul
6-jul
8-jul

Einde

Start

18:30
19:45
CMV
MC/MB
CMV
MC/MB
CMV
MC/MB

Einde

20:00
21:15
D1/D2
D4/Heren
D1/D2
D4/Heren
D1/D2
D4/Heren
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Wanneer vinden de trainingen geen doorgang?
-

Bij onweer
Bij regen, dit in verband met risico op blessures

Wanneer trainingen niet doorgaan, zal dit tijdig via de diverse teamapps worden
gecommuniceerd. Check dus je app voordat je van huis weg gaat.
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Vragen of opmerkingen
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen stuur
deze dan naar secretaris@ace19.nl of stuur even een korte app naar je
trainer/trainster. Hij of zij deelt dit dan met ons.
Met sportieve groet,
Bestuur en Technische commissie ACE’19
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