
 
Nieuwsbrief 

   Week 51 2020 
 

 

Sponsor in beeld?  Mail naar sponsor@almerepioneers.nl en krijg een Sportpaleis tegoedbon       #MemberGetSponsorActie 

Algemene Ledenvergadering 
Op 3 november 2020 vond een extra ALV plaats, om door te praten over de 

samenwerkingsplannen tussen Almere Pioneers en Almere Sailors. Daarnaast zijn de nieuwe 

bestuursleden formeel benoemd door de ALV. 

Tijdens deze ALV heeft onze huidige voorzitter, Rinus Balvert, nogmaals aangekondigd zijn rol 

als voorzitter van Almere Pioneers in januari 2021 neer te zullen leggen, om zich zo volledig op 

Almere Sailors te kunnen richten. Hierbij een link naar het verslag van deze extra ALV.  

 

Onder de nieuwe leden van het bestuur wordt inmiddels gesproken over zijn opvolging, 

hierover meer in de volgende ALV. Mochten er nog andere leden naar aanleiding van dit 

bericht interesse hebben om tot het bestuur toe te treden en zich kandidaat te stellen als 

voorzitter, stuur dan een e-mail aan: bestuur@almerepioneers.nl. 

 

De volgende ALV is gepland voor zaterdag 16 januari 2021, om 11 uur. Wederom is het 

verzoek om je aan te melden als je hierbij aanwezig wil zijn via: redactie@almerepioneers.nl. 

 

Training in kerstvakantie 
In de kerstvakantie vinden in principe geen 

trainingen plaats. Er is ruimte voor een 

aantal NBB-teams om door te trainen. De 

betreffende teams worden hierover door 

hun eigen trainer geïnformeerd.  

 

Interne competitie 
Het is een raar jaar geweest door corona. 

We hebben gelukkig voor een groot deel 

van de leden de trainingen zoveel mogelijk 

door kunnen laten gaan, maar van 

wedstrijden is het nog bijna niet gekomen. Inmiddels mogen kinderen tot 16 jaar wel 

onderling wedstrijden spelen, maar helaas is het tot op heden niet gelukt om een interne 

competitie voor dit nieuwe seizoen op te zetten. We zijn dan ook verheugd te kunnen 

melden dat we Helen Ruijs bereid hebben gevonden om de wedstijden voor de interne 

competitie in het nieuwe jaar te gaan coördineren. Zij gaat in overleg met de Technische 

Commissie kijken naar invulling van de wedstrijddagen. We hopen hier dus meer over te 

kunnen berichten na de kerstvakantie.  

 

Daarnaast hebben we Daniël Mulder en Peter van Berkum bereid gevonden om de 

organisatie van wedstrijden voor de Peanuts op zich te nemen. Ook hierover hopen we na 

de kerstvakantie meer te kunnen communiceren. 

 

Wil jij je net als Helen, Daniël en Peter ook inzetten voor de vereniging? Extra hulp is altijd 

welkom! Mail dan naar: voorzitter@almerepioneers.nl 
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SponsorKliks 
Wil jij gaan overstappen naar een andere zorgverzekering? 

Vergeet dan niet te SponsorKlikken, commissies zijn hoog 

en worden hieronder tussen de haakjes weergegeven als 

punten. Bij SponsorKliks worden die later omgezet in euro’s 

voor de vereniging.  

Je kan direct naar één van de volgende aanbieders gaan: 

 
United Consumers (60), Ditzo (50), OHRA (62,50), Zorg en 

Zekerheid (60), De Friesland (50). 

 

En vergeet ook niet dat je de online kerstcadeautjes die je 

bijvoorbeeld bij Bol.com, Coolblue of de Media Markt bestelt ook via SponsorKliks kan doen: 

alle kleine beetjes kunnen samen een leuk bedrag opleveren voor de vereniging! De link vind 

je hierna op onze sponsorpagina. 

 

De beste wensen! 
Begin november heeft Marcel van Gaalen mooie foto’s gemaakt met een aantal leden die 

zich in de nieuwe tenues van Almere Pioneers hebben gestoken. Hieronder een kleine greep 

uit de beeldbank die we nu dankzij Marcel en de modellen hebben kunnen opbouwen. Hier 

zijn we natuurlijk super blij mee, en daar gaan we het komende jaar nog regelmatig gebruik 

van maken.  

 

Namens het bestuur wensen we alle leden, ouders en vrijwilligers hele fijne 

feestdagen en een mooi, sportief nieuw jaar in goede 

gezondheid! 
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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

