Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van:

Vergeet niet op zaterdag
31 Aug. naar Sporthal
Beumerskamp
te komen voor het
kenninsmakings
evenment!
De eerste trainingen zijn al
begonnen op maandag 19
Augustus

Het laatste nieuws:
ACE’19 is klaar voor seizoen 2019/2020. De aanmeldingen bij Nevobo zijn
afgewikkeld en de teams zijn samengesteld en de trainers weten wat te doen!
Achter de schermen werkt het interim-bestuur hard aan het verder uitwerken van
het opzetten van onze nieuwe vereniging. Op dit moment werken we aan het
samenstellen van de statuten voor onze vereniging en kunnen we als deze akkoord
zijn de oprichtingsakte met de notaris gaan opstellen en tekenen. Daarna
inschrijving bij de kamer van koophandel en dan kunnen we een
bankrekeningnummer openen met incasso contract voor het innen van de
contributie (per kwartaal) van onze leden ingaande per januari 2020.
Op 11 december houden beide verenigingen DES en The Phantoms hun
opheffingsvergadering en een week later op 18 december de gezamenlijke
oprichtingsvergadering. In januari 2020 is ACE’19 dan officieel een feit.
We hebben inmiddels een werkgroep samengesteld voor het opzetten van een
nieuwe website www.ace19.nl De werkgroep bestaat uit Steven Looman , Nicole
Irving en Martine Schultze. Ook is er een vrijwilliger gevonden voor de aankoop van
kleding en sponsoren. Egbert Lommers wil als sponsor gaan fungeren (MKB
Telecom) en zoekt nog vrijwilligers voor zijn werkgroep. Kleding voor alle leden is
nog niets over bekend en we mogen vooralsnog in de oude tenues spelen van
Nevobo tot het volgende seizoen.

Nieuw te vormen bestuur:
Het huidige interim-bestuur bestaat uit huidige bestuurders van DES en The
Phantoms. We inventariseren op dit moment wie er zich verkiesbaar stelt voor een
nieuwe functie in het bestuur. We hebben intern als interim-bestuur met elkaar
afgesproken in ieder geval minimaal 1 jaar zitting te nemen in het nieuwe bestuur
omdat we ervaring hebben met alle zaken die we hebben geregeld en nog gaan
regelen. Voor het te vormen nieuwe bestuur zijn we zoekende en om ALLE leden
de mogelijkheid te geven toe te treden als bestuurder geven wij u graag de
mogelijkheid om u aan te melden. We hebben een organogram opgesteld met het
huidige interim bestuur vermeld op de huidige posities en de personen welke zich
binnen het huidige bestuur beschikbaar stellen voor de positie. Deze zullen we
binnenkort met u delen. We zien uw reacties graag tegemoet en welke positie u
ambieert. U kunt zich aanmelden bij één van onze bestuursleden te bereiken
onder:
Voorzitter@ace19.nl
secretaris@ace19.nl
Peningmeester@ace19.nl

Zin om te helpen met het
opzetten van de nieuwe
vereniging? We zoeken nog
vrijwilligers voor de diverse
werkgroepen.
Meldt je aan bij één van de
bestuurders.

Interim bestuur:
Voorzitter:
Edwin Dijkshoorn
Secretaris:
Bert Groeliker
Penningmeester:
Henry Tieben
Wedstrijdzaken:
Faska Nieuwenhuis
August Blom

Sportvereniging:

ACE’19
www.ace19.nl
Nieuwsbrief Augustus 2019

