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Nieuwsbrief 
Week 46 2017

 
 

Helpen bij Nederland – Kroatië en krijg gratis toegang en een Lions shirt  
 

Op vrijdag 24 november speelt het Nederlands basketbal team, The Orange Lions, in het Topsportcentrum 

tegen Kroatië. De eerste wedstrijd van de Orange Lions in hun kwalificatie voor het WK. 

Wij zijn benaderd door de organisatie van de wedstrijd met de vraag of vanuit Almere Pioneers leden of 

hun familie belangstelling hebben om te helpen rondom de wedstrijd. Hierbij valt te denken aan helpen bij 

de kaartcontrole, maar ook bij helpen als “dweiler” tijdens de wedstrijd etc.. 

Als tegenprestatie biedt de organisatie van de wedstrijd je gratis toegang tot de wedstrijd én een Orange 

Lions shirt. 

 

Wil je helpen of wil je meer weten, stuur een mail naar voorzitter@almerepioneers.nl of bel met Rinus Balvert 

op 06 – 415 99 177. 

 

Let op: Almere Pioneers is met veel mensen aanwezig op de tribune. Nog geen kaartjes voor deze 

  wedstrijd en wil je gratis aanwezig zijn tijdens de wedstrijd dan is dit je kans. 

 

Gratis deelnemen aan de 3x3 Wintertour op 25 november in Almere?  
 

Op 25 november organiseert de NBB in de Olympiakwartier in Almere Poort.  

Heb je je al ingeschreven of wil je dat nog doen en wil je gratis deelnemen? Meld je dan aan om te helpen 

bij het opbouwen/afbreken van de zaal.  

Wil je meer informatie stuur een mail naar technischecommissie@almerepioneers.nl of bel met Rinus Balvert 

op 06 – 415 99 177. 

 

Agenda van de ALV op 29 november 2017 om 19:30 in Topsportcentrum 
 

Zoals eerder al aangekondigd vindt op 29 november aanstaande onze najaars ALV plaats. Zoals altijd 

begint deze om 19:30 en is de locatie de meetingroom op de 1ste verdieping in het Topsportcentrum 

(achter de tribune van de Topsportzaal). 

Onderstaand de agenda van de ALV: 

1. Opening; 

2. Ingekomen stukken; 

3. Verslag algemene ledenvergadering 31 mei 2017; 

4. Verslag vorige seizoen vanuit de commissies; 

5. Jaarrekening 2016 – 2017; 

6. Verslag kascommissie; 

7. Verkiezing kascommissie; 

8. Verkiezing bestuur; 

9. Goedkeuring nieuw huishoudelijk reglement; 

10. Ontwikkelingen met/rondom/binnen Almere Pioneers; 

11. Rondvraag; 

12. Sluiting. 

De stukken behorende bij de agenda worden zo spoedig mogelijk (uiterlijk vrijdag voor de vergadering) op 

de site gepubliceerd. 
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Bestuurslid bij Almere Pioneers? 
 

Zoals bij (bijna) elke vereniging is het goed bezet houden van het bestuur een uitdaging. Door verloop 

vanuit het bestuur zoeken we belangstellenden voor een functie als bestuurslid bij Almere Pioneers. 

Momenteel zijn we naarstig op zoek naar invulling van de rol van secretaris.  

Belangstelling of meer weten?  

Meld u aan via voorzitter@almerepioneers.nl of bel met Rinus Balvert op 06 – 415 99 177. 

 

Betaling van contributie 
 

Leden met automatische incasso 

De leden die hebben opgegeven dat zij gebruik willen maken van automatische incasso hebben gemerkt 

dat er een incasso-ronde is geweest. Bij de meeste mensen is dat goed gegaan. Bij sommige mensen is er 

helaas een terugboeking van het geld uitgevoerd. Indien dat bij u het geval is verzoeken wij u om zo 

spoedig mogelijk de betaling van de contributie zelf handmatig te doen. Het bedrag wat gestort moet 

worden kunt u terugvinden in uw factuur.  

Het bedrag graag storten naar NL77 ABNA 0546 8015 60 t.n.v. Almere Pioneers, Almere onder vermelding 

van het lidnummer en naam.  

Indien u van mening bent dat er onterecht is afgeschreven ontvangen wij daarover graag bericht op 

penningmeester@almerepioneers.nl. 

 

Let op:  binnen nu en 2 weken zullen we de 2de incasso-ronde uit gaan voeren.  

U krijgt vooraf weer een factuur. 

 

Leden met een jaarbetaling ineens of betaling op een andere wijze 

Door de invoering van het nieuwe IT systeem bij de bond, hebben we hiervoor helaas meer tijd nodig dan 

we dachten. Naar verwachting zullen er uiterlijk medio december dit helemaal rond hebben en kunnen we 

u de facturen toesturen. 

 

Gebruik maken van Jeugdsportfonds voor een bijdrage in de kosten 
 

Wilt u gebruik maken van het jeugdsportfonds – bijdrage in de kosten van sporten voor die kinderen van 4 

tot 18 jaar waarvan de ouders minder draagkrachtig zijn – laat het ons dan weten!! 

In dat geval moeten wij wachten met u de kosten van contributie door te belasten. Indien u de aanvraag 

nog niet heeft ingediend, dient u dit zo snel als mogelijk te doen. Wij kunnen daarna bepalen welk 

gedeelte u dan nog zelf bij moet dragen voor de jaarcontributie. 

 

Gaat u een bijdrage aanvragen bij het Jeugdsportfonds, stuur dan een mail naar 

penningmeester@almerepioneers.nl met uitleg dat u dat gaat doen. Wij weten dan dat de door u te 

betalen bijdrage aan de contributie lager zal worden. 

 

N.B.: Voor meer informatie over het jeugdsportfonds Almere en weten of u recht heeft op een 

  financiële bijdrage ->  kijk op www.jeugdsportfonds.nl/Almere 
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Trainers nodig voor de Peanuts 
 

Als u op maandag en donderdag van 17:00 – 18:15 in de zaal komt, heeft u kunnen zien dat het aantal 

Peanuts stevig aan het groeien is. En op moment van schrijven van deze nieuwsbrief weten we dat er nog 

tientallen kids klaar staan om deel te komen nemen aan onze proeftraining en als ze basketbal leuk vinden 

om door te stromen naar de Peanuts. 

Daarom zijn we op zoek naar (assistent)trainers bij de Peanuts. 

We bieden een uitgewerkt opleidingsplan met oefeningen om de trainers te ondersteunen om zo de 

Peanuts in hun groei naar goede basketballers te ondersteunen. En, indien gewenst, we bieden de 

mogelijkheid tot het behalen van de officiële trainerslicenties. 

Wij vragen leden of familie van leden met belangstelling voor het geven van trainingen, het begeleiden 

van jonge kinderen en het helpen groeien van onze vereniging.  

 

LET OP: ook ideaal als stage bij je sportopleiding!! 

 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jeroen van de Veer via 

jeroen@vdveer.nu of bel met Jeroen op 06 – 549 564 19. 

 

HELP ONS ONZE BASIS GOED NEER TE ZETTEN. 

 

 

Sponsor van Almere Pioneers? 
 

Bent u ondernemer of manager bij een onderneming en heeft u invloed op mogelijke sponsorbeleid bij uw 

onderneming, dan hebben we voor u de vraag of u al gedacht heeft aan de mogelijkheid om sponsor te 

worden van (een team van) Almere Pioneers.  

Wij bieden vanuit ons sponsorbeleid diverse mogelijkheden om onze vereniging te sponsoren. Van 

inloopshirts tot volledige tenues, van vlaggen tot vermelding op de website, van …. tot …. (wij gaan graag 

in overleg met u voor een speciale invulling). 

 

Belangstelling om eens van gedachten te wisselen? Stuur een mail naar sponsor@almerepioneers.nl of bel 

met Marcel van Gaalen op 06 – 508 192 04. 

 

N.B.: Momenteel loopt de speciale actie om onze teams in gelijke inloopshirts te krijgen. 

 Bij diverse teams is dat al gelukt. Maar natuurlijk zijn er nog teams over waar we het niet 

  voor hebben geregeld. Voor € 250,- excl. btw helpt u de spelers van een team aan 

  inloopshirts van Almere Pioneers en kunt u uw logo op de borst van het shirt terug laten 

  komen. 
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