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Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van:

Het laatste nieuws:
Van de Voorzitter:

Wat een vreemde tijd zijn we in terecht gekomen. Zo ben je met elkaar nog volop
aan het trainen, wedstrijden spelen, vergaderen en allerlei andere zaken die bij een
volleybalvereniging horen, en dan krijg je het bericht dat er niet meer getraind en
gespeeld mag worden.
Daarmee valt zo plotseling iets weg waar je iedere week mee bezig bent en met
elkaar naar uit kijkt, om op je vaste avond/dag lekker te volleyballen. Datgene wat
ons bindt, de volleybalvereniging ACE’19, bestaat nog wel, maar voelt ineens heel
ver weg.
Heb je heel het seizoen hard je best gedaan om kampioen te worden, is alle moeite
in 1x voor niets geweest. Had je je als team al bij de degradatie neer gelegd, blijk je
toch niet te degraderen. Wat een vreemde tijd. Ik ben ook benieuwd hoe jullie je
allemaal in conditie houden.
Wellicht leuk om op onze facebook pagina met elkaar te delen hoe je thuis je
volleybal technieken oefent en alle oefeningen doet om straks weer direct aan de
slag te kunnen. Het is ook zo vreemd om in je 1’tje thuis aan de bar te zitten, zonder
je volleybal vrienden/vriendinnen. Geen Maarten in de Beumerskamp die een lekker
schaaltje bitterballen serveert. Wanneer het eindigt weten we allemaal nog niet.
Hieronder kort samengevat wat de Nevobo met ons heeft gedeeld:

-

-

Alle volleybalwedstrijden, trainingen en bijeenkomsten zijn in ieder geval tm
maandag 6 april afgelast;
Volleybalverenigingen dienen daarnaast, net als alle andere
sportverenigingen en onder meer ook scholen en kinderopvangcentra, hun
deuren in deze periode te sluiten;
Alle competities van Eredivisie en lager worden per direct beëindigd;
Finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de kwart, halve finales en
finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld;
Alle reeds geplande CMV-/recreantentoernooien etc. die nu nog in de
periode na 6 april zijn ingepland, zijn ook uit het programma gehaald;
Ook het kwalificatietoernooi voor ABC jeugd op 16 mei gaat niet door;
Voor komend seizoen gaat de Nevobo de indeling maken op basis van
ranking. Ze gebruiken daarvoor de teamsamenstelling, die wij als vereniging
moeten insturen. Nadere informatie hierover volgt snel.
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Ik verwacht dat we voor 6 april a.s. weer nieuwe informatie vanuit de Nevobo zullen
ontvangen over hoe nu verder. Wil je zelf voortdurend op de hoogte blijven van alle
berichten over coronavirus en volleybal volg dan deze link
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/22/coronavirus-en-volleybal-innederland
Tenslotte wens ik jullie allemaal heel veel sterkte in deze vreemde en moeilijke tijd.
Blijf allemaal gezond en ik hoop jullie allemaal weer snel in een sporthal/zaal lekker
te zien volleyballen. Mocht je naar aanleiding van dit schrijven contact met mij
willen opnemen, stuur dan een mail naar voorzitter@ace19.nl

Met allerliefste volleybalgroeten,
Edwin Dijkshoorn

Van de Penningmeester:
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Het bestuur heeft in overleg met elkaar besloten over te gaan tot een aangepaste
incassoronde voor kwartaal 2 van 2020. De huidige situatie m.b.t. het Corona virus
heeft geleid tot een sluiting van de sporthal en zowel de competitie en de trainingen
zijn stop gezet tot nader order.
Op dit moment is er ook geen uitzicht op een datum waarop alles weer opgestart
kan worden. De incasso welke wij per kwartaal uitvoeren staat gepland voor begin
April 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

Verder wens ik u allen een gezonde uitkomst uit deze situatie en hoop jullie
allen spoedig weer gezond terug te zien tussen de lijnen.
Met gezonde groet,
Henry Tieben
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