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We gaan weer beginnen
Direct na de zomervakantie zijn we in de week van 24 augustus begonnen met de
trainingen en zullen we binnenkort ook de eerste wedstrijden gaan spelen. Op
zaterdag 19 september spelen we met alle teams thuis in sporthal Beumerskamp.
We starten om 12.00u met MC en MB, gevolgd door 3 wedstrijden om 14.00u D1,
D3 en D4. De zaterdag wordt afgesloten met 2 wedstrijden om 16..00u D2 en H1.
Door het Corona-virus is alles een beetje anders en zijn er richtlijnen waar wij en ons
publiek ons allemaal aan moeten houden om ervoor te zorgen dat we gezond blijven
en lekker kunnen blijven volleyballen in plaats van dat we in quarantaine moeten.
De richtlijnen kun je terug vinden in het Protocol Covid-19 voor bezoekers en
sporters. We sturen het protocol mee met deze nieuwsbrief, we delen dit via de
trainers in de app-groep en je kunt het altijd terug vinden op onze website
www.ace19.nl
Heel veel succes en vooral plezier met je eerste wedstrijd.

Nieuwe shirts
De nieuwe shirts zijn uitgereikt op zaterdag 5 september en we willen gezamenlijk
op 19 september voor of na de wedstrijden foto’s maken van de teams voor op de
website. Heeft u problemen met uw teamfoto op onze website laat ons dit dan
weten. Indien we geen reactie ontvangen gaan we ervan uit dat u toestemming
geeft voor plaatsing.

Nieuwe webshop is gereed voor gebruik:
Het ontwikkelen van de webshop is afgesloten en onze webmaster(in) Martine heeft
het online gezet. Via onze webshop kies je voor het tabblad Webshop en dan
vervolgens op het logo van Jeni sport. U komt dan op de webshop voor ACE’19 en
kunt hier uw eigen order plaatsen met rechtstreekse levering aan het lid tegen een
korting op de bruto verkoopprijs van 30% tegen betaling van de verzendkosten.
Uiteraard is de site uitgerust met betaling via IDEAL. Voor orders voor b.v. een heel
team of teams kan dit beter door één teamlid worden gedaan met onderlinge
verrekening om portokosten te besparen. Vermeld altijd dat het hier gaat om een
ACE’19 bestelling zodat logo ook op kleding komt. Drukkerslogo is bekend bij
leverancier Jeni Sport te Silvolde. De nummering van de shirts graag meenemen in
de bestelling van eventueel een broek met nummering.
De inhoud is aangepast op de behoefte voor volleyballers maar mocht u behoefte
hebben aan kleding voor andere sporten dan verwijzen wij u naar de website van
Jeni sport.
Vragen: penningmeester@ace19.nl
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Competitiegeld
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en de vereniging draagt dan altijd het
competitiegeld af aan de bond en wij berekenen het onze beurt weer door aan de
competitie spelende leden. Dit jaar hebben we volgens de gedeelde begroting met
onze leden het competitiegeld vastgesteld voor senioren op 50 €uro en voor
junioren op 35€uro. Het competitiegeld wordt tezamen met de contributie voor
kwartaal 4 van 2020 doorberekend op de factuur. Deze factuur zal in de eerste
dagen van oktober aan de leden worden verzonden per email. Houdt dus rekening
met een verhoogde incassoronde voor competitie spelende leden.

Pinnen in kantine Angerlo
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij de leden welke gebruik maken van de
sportkantine in Angerlo gemeld dat er een mogelijkheid is tot pinnen voor het
afrekenen van de consumpties. Het is ons opgevallen dat hier nog maar minimaal
gebruik van gemaakt wordt en dit is jammer te moeten constateren. Contant geld
kan tegenwoordig bijna niet meer gedeponeerd worden bij een bank in de regio. De
dichtstbijzijnde mogelijkheid voor ons is Doetinchem. De penningmeester moet
hiervoor extra tijd en energie steken om de cash weg te brengen en dan ook alleen
maar gedurende de openingstijden van de bank. Laten we daarom met elkaar
afspreken dat we het pinnen meer gaan gebruiken. Dit brengt ook minder gevaar
voor diefstal (de penningmeester houdt niet van contant geld in huis), geeft minder
kans op besmetting (Corona maatregel) en brengt enkel gemak voor u en voor ons.
We rekenen op jullie medewerking.
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Nieuw promotiemateriaal ACE’19
Technische Commissie:
De vereniging heeft ter promotie een aantal zaken in bestelling staan om de
vereniging en de volleybalsport in het algemeen te promoten.
We hebben een grote vlag (voor aan een vlaggenmast of aan de balustrade), een
Beach vlag met staander en een roll-up banner aangeschaft. De promotiematerialen
zullen we in de opbergruimte in de kantine in Angerlo neerleggen voor gebruik
tijdens promotie gelegenheden. De eerste keer zullen we deze promotiemiddelen
gebruiken tijdens de eerste competitie wedstrijden op zaterdag 19 september in de
sporthal Beumerskamp. Maak gebruik van deze materialen tijdens de fotosessie van
jullie team! Indien er leden zijn die deze middelen willen gebruiken tijdens een
evenement, jeugdkamp o.i.d. laat het dan even weten aan één van de
bestuursleden.
Vragen: penningmeester@ace19.nl
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Nieuwe bestuursleden gezocht
In de afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt aan de opzet van onze nieuwe vereniging
ACE’19. Voor de volgende fase, het verder neerzetten van een leuke en stabiele
volleybalvereniging voor Doesburg-Angerlo en omgeving, zoeken we leden die hier
graag aan mee willen werken.
Onze vereniging kenmerkt zich door een aantal zaken die we ook graag terug zien in
het bestuur/commissies en de speerpunten van de vereniging. Deze kenmerken zijn:
-

Grote vertegenwoordiging dames/meiden versus heren/jongens
Twee enthousiaste groepen recreanten
Veel enthousiaste jeugdleden

Als je nu kijkt naar het bestuur en technische commissie, dan zie je over het
algemeen heren in de leeftijd van 50+. We zouden graag zien dat dit wat gaat
veranderen, meer in lijn met de hierboven genoemde kenmerken.
In de komende tijd zullen we vanuit het bestuur jullie allemaal eens opzoeken om
hier verder over te praten en te kijken wat jullie gedachten daarbij zijn.
Weet je nu al dat je graag je steentje aan de toekomst van ACE’19 wilt bijdragen, laat
mij of een van de andere bestuursleden dit dan weten.
Met sportieve groet,
Edwin Dijkshoorn (voorzitter ACE’19 – voorzitter@ace19.nl)
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Nieuwe leden gezocht
Daar waar leden stoppen, hebben we ook voortdurend nieuwe leden nodig om als
vereniging te blijven bestaan. In deze rubriek ‘Nieuwe leden gezocht’ zullen we in
iedere nieuwsbrief op een bepaalde manier aandacht besteden aan het werven van
nieuwe leden.
Deze maand aandacht voor onze allerjongste volleybalsters/volleyballers.
Volleybal is niet de makkelijkste sport om te leren. Om die reden bestaat er voor
kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar Cool Moves Volley (CMV). Via de zes CMVniveaus leren kinderen stap voor stap, op een speelse manier, alle volleybaltechnieken. CMV-competitie spelen kan onder de vlag van de Nevobo.
Meer informatie is te vinden op:
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/

Bestuursleden
Commissieleden
Vrijwilligers voor diverse
activiteiten

Meld je aan bij één van de
bestuurders.

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

Sportvereniging:
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

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

