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Aangepast trainingsschema 
Er is de afgelopen week helaas onduidelijkheid ontstaan vanuit de veiligheidsregio Flevoland 

met betrekking tot de interpretatie van de corona-maatregelen, met name voor de jeugd. In 

een aantal gevallen heeft dit zelfs geleid tot het wegsturen van leden die voor een training 

kwamen door de zaalbeheerder van Almere Haven. Wij betreuren dit natuurlijk ten zeerste. 

 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat jeugdleden tot en met de leeftijd van 17 jaar met 

meer dan 30 personen tegelijk in een ruimte mogen trainen. Met de gemeente is afgestemd 

dat zij ervoor zullen zorgen dat dit beleid ook bij alle zaalbeheerders duidelijk is.  

Daarnaast is in verband hiermee wederom een nieuw trainingsschema opgesteld. Het 

nieuwe schema is via deze link te vinden. 

 

Belangrijkste wijzigingen zijn op maandag, woensdag en donderdag, maar kijk het hele 

schema goed na. Hier en daar zijn namelijk nog wat kleine aanpassingen gedaan.  

Let op: de wijzigingen gaan deze week vanaf donderdag 5 november in, dus check het 

schema goed voor je donderdag gaat trainen.  

 

Eventuele wijzigingen voor spelers boven de 18 naar aanleiding van de laatste corona-

maatregelen zullen via de trainers/coaches nader worden gecommuniceerd.  

 

Vragen over contributie 
Zoals bekend hebben we recent een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen binnen 

het bestuur. Dat betekent dat zij op de achtergrond hard bezig zijn om zich het reilen en 

zeilen binnen de vereniging en de diverse systemen eigen te maken.  

 

Daarnaast worden we steeds met extra corona-maatregelen geconfronteerd waar 

oplossingen voor gezocht moeten worden. 

We begrijpen dat hierdoor ook vragen naar boven komen over wat deze maatregelen, zoals 

bijvoorbeeld het wegvallen van wedstrijden, betekent voor de hoogte van de contributie.  

 

De volledige financiële consequenties van de maatregelen zijn op dit moment echter nog 

niet inzichtelijk. Er vallen kosten weg, zoals kosten voor scheidsrechters. Maar er komen ook 

kosten bij, zoals extra zaalhuur om het voor seniorenleden mogelijk te maken te blijven 

trainen binnen het door de overheid vastgestelde maximum aantal personen per veld.  

De komende maand zullen we werken aan een nieuwe begroting, zodat we een redelijke 

inschatting kunnen gaan maken wat dit alles betekent voor de hoogte van de contributie. 

 

Hierbij ook het vriendelijke verzoek van de penningmeester en de ledenadministratie om 

vragen alleen per e-mail te sturen en niet telefonisch contact op te nemen. We werken 

binnen onze vereniging namelijk met vrijwilligers die naast hun taken binnen de vereniging 

ook een baan hebben, waardoor het niet altijd mogelijk is om direct antwoorden te geven. 

We doen ons best om vragen via de mail binnen twee werkdagen te beantwoorden. We 

rekenen op jullie begrip hiervoor.  

 

Dus: heb je vragen over je lidmaatschap?  

Mail dan naar: ledenadministratie@almerepioneers.nl 

Heb je vragen over de hoogte van de contributie, facturen etc.?  

Mail dan naar: penningmeester@almerepioneers.nl 

 

En wil je ook graag iets betekenen als vrijwilliger voor de vereniging? Extra hulp is altijd 

welkom! Mail dan naar: voorzitter@almerepioneers.nl 
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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.  

 

 

mailto:sponsor@almerepioneers.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3148
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
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