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Vooraankondiging ALV op 29 mei 2021 
 

Op zaterdag 29 mei 2021 om 13.00 uur vindt de eerstvolgende ALV 

plaats. In deze ALV zullen in ieder geval de begroting en de 

contributie voor het komende seizoen vastgesteld worden. 

 

De locatie is wederom het Mc3Park, Bolderweg 2 in de Vijverzaal. In 

verband met de nog altijd van kracht zijn Covid-maatregelen, hierbij 

het verzoek om je vooraf aan te melden indien je bij de vergadering 

aanwezig wilt zijn. 

 

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen aan: redactie@almerepioneers.nl.   

 

De agenda voor de ALV is via deze link te raadplegen: Agenda ALV 

 

De overige vergaderstukken volgen later nog per e-mail. 

 

 

Voorverkoop seizoenskaarten Almere Sailors 
Almere Sailors is vorig jaar gestart als prof club binnen de Dutch Basketball 

League, waardoor we in Almere weer kunnen genieten van TOP basketball.  

Komend seizoen hopelijk ook weer met publiek, daar gaan we natuurlijk wel 

van uit!  

 

Speciaal voor leden van Almere Pioneers is het mogelijk om nu al met maar 

liefst 25% korting seizoenskaarten aan te schaffen. De kortingscode die je hiervoor kan 

gebruiken hebben jullie als lid van Almere Pioneers in de mail ontvangen.  

 

Bestellen kan online: WWW.ALMERESAILORS.NL/TICKETS 

 

Via deze link vind je de brief van Almere Sailors met meer informatie: Brief Almere Sailors 

 

 

Waspassen Autoradam voor leden Almere Pioneers  

De waspassen van onze sponsor Autoradam zijn beschikbaar, en 

iedereen die zich hiervoor had aangemeld via de mail heeft deze pas 

als het goed is inmiddels ontvangen.  

 

Een aantal jeugdleden heeft de pas al op de buitentrainingen 

gekregen. De komende weken gaan we proberen ook via deze 

weg nog meer leden te bereiken en zo de passen verder te 

verspreiden. 

 

Wil je hier niet op wachten? Dan kun je natuurlijk ook nog altijd een verzoek 

sturen om een pas via de post te ontvangen. Stuur dan een berichtje via de mail aan 

redactie@almerepioneers.nl met daarin naam en geboortedatum van het lid en het adres 

waar de pas naartoe gestuurd kan worden. 

  

mailto:sponsor@almerepioneers.nl
https://almerepioneers.sportlink-clubsites.nl/wp-content/uploads/almerepioneers/Agenda-ALV-29-mei-2021.pdf
http://www.almeresailors.nl/TICKETS
https://almerepioneers.sportlink-clubsites.nl/wp-content/uploads/almerepioneers/Seizoenkaarten-AS2021-2022-Almere-Sailors-tbv-Pioneers.pdf
mailto:redactie@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

