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Uitnodiging en agenda extra ALV dinsdag 3 november 2020 
In de laatste ALV van 15 augustus 2020 is afgesproken een extra ALV bijeen te roepen met 

twee agendapunten: 

 

1. Benoeming nieuwe bestuursleden 

2. Samenwerkingsrichting Almere Sailors/Almere Pioneers 

 

Omdat de maatregelen met betrekking tot Corona nog altijd niet versoepeld zijn, willen we 

wederom vragen om je aan te melden als je bij deze extra ALV aanwezig wilt zijn.  

 

De ALV zal plaatsvinden op dinsdag 3 november 2020, aanvang 19.30 uur. Locatie laten we 

dan weten bij de bevestiging van de aanmelding. 

 

Aanmelding voor de ALV kan tot donderdag 29 oktober 2020 via een mail aan: 

redactie@almerepioneers.nl. 
 

Graag bij aanmelding vermelden namens welk lid, team en/of functie binnen de vereniging 

u zich aanmeldt. 

 

In de agenda bij deze nieuwsbrief worden de te bespreken onderwerpen inhoudelijk kort 

toegelicht. 

 

Even voorstellen: Ellijah Maartens 
In de nieuwsbrief van week 36 hebben een aantal vrijwilligers en nieuwe 

bestuursleden zich aan u voorgesteld. In dit rijtje ontbrak nog de naam 

van Elijah Maartens. Elijah heeft zich inmiddels ook kandidaat gesteld voor 

het bestuur en stelt zich hierbij aan u voor.   

 

Mijn naam is Elijah Maartens, 23 jaar en ik woon in Almere. Dit is mijn 6e 

seizoen bij Almere Pioneers en ik speel dit seizoen in Heren 1. Naast spelen, 

assisteer ik bij de U12-2, U12-1 en U14-1. 

  

Aankomend seizoen zal ik me bezig houden met de jeugdopleiding van 

Almere Pioneers. Samen met de technische commissie wil ik het 

technische beleid versterken en kijken hoe we spelers het best kunnen 

opleiden. 

 

 

Opnieuw aangescherpte Corona-richtlijnen 
Helaas heeft de overheid op 13 oktober 2020 in verband met wederom oplopende 

aantallen besmettingen moeten besluiten om onder andere sportactiviteiten te beperken.  

Achter de schermen wordt door alle vrijwilligers hard gewerkt om trainingen en waar mogelijk 

onderlinge wedstrijdjes toch mogelijk te maken binnen de regels. Sinds de herfstvakantie 

kunnen dan ook de meeste leden ´gewoon´ doorsporten.  

 

Een compliment vanuit het bestuur aan allen die dit mogelijk maken!  

 

We rekenen uiteraard ook op de inzet van alle leden om de regels zo goed mogelijk in acht 

te nemen, in de hoop dat deze periode zo spoedig mogelijk weer voorbij gaat en we 

allemaal in goede gezondheid blijven. 
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Het actuele ‘corona-trainingsschema´ is op de website van Almere Pioneers te vinden. 

 

Let op: Als je gaat trainen mag je pas de zaal in als het vorige team naar buiten komt. De 

coaches dragen de trainingsruimte aan elkaar over. Trainers stoppen de training 10 minuten 

eerder om zo een goede wissel van teams te kunnen waarborgen. Hou je altijd aan de 

corona regels die van kracht zijn. 

 

 

De richtlijnen met betrekking tot sporten van de overheid nog even op een rij: 

 

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: 

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen 

individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet 

toegestaan. 

 

Uitgezonderd zijn: 

 Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) 

 Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie. 

 Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met 

teams van eigen club toegestaan). 

 Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. 
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Almere Pioneers sponsoren 
 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 
 

Help ons met SponsorKliks 
 

Voor iedereen die Almere Pioneers een warm hart toedraagt is het 

mogelijk om de club GRATIS te sponsoren. Ga de volgende keer dat u iets 

online wilt kopen eerst naar SponsorKliks en ga dan via deze website naar 

uw webwinkel.  
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http://www.payrollcity.nl/
https://www.sportpaleis.nl/verenigingen/pioneers-almere/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/almere/
https://www.stuurdent.nl/
https://www.nd-items.com/
https://www.ey.com/nl_nl
https://www.swiercs.nl/
https://www.biebcloud.nl/
https://www.veelbeter.nl/
https://www.almerepioneers.nl/ledenacties/
https://sway.office.com/9rD5sQFxJsnnIe13?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/xnBmbXAM8Sx7dIdp?ref=Link&loc=mysways
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3148

