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Nieuws   uit   de   ALV   van   29   mei   2021   
Op   zaterdag   29   mei   2021   vond   de   ALV   plaats.   Binnenkort   komt   het   verslag   hiervan   
beschikbaar.   Hieronder   alvast   de   belangrijkste   punten   die   zijn   besproken:   

● De   begroting   voor   het   seizoen   2021/2022   is   toegelicht   door   de   Penningmeester   en   
tijdens   de   ALV   vastgesteld   en   goedgekeurd.   

● De   contributie   zal   het   komende   seizoen   niet   worden   verhoogd.   
● Het   is   vanaf   het   nieuwe   seizoen   alleen   mogelijk   om   de   contributie   in   termijnen   te   

betalen.   
● De   kascommissie   zal   het   komend   jaar   bestaan   uit   Daniel   Kroesen   en   Hans   Tonbreker.   

Met   dank   aan   Bert   Miedema   en   Gert   Berghorst   die   deze   taak   de   afgelopen   twee   jaar   
hebben   uitgevoerd!   

● We   hebben   drie   ouders   bereid   gevonden   om   zich   als   vrijwilliger   in   te   zetten   voor   de   
evenementencommissie:   Bianca   de   Mars,   Lisette   Dekker,   Daniella   Lunstroo.   Zij   zullen   
zich   in   de   volgende   ALV   voorstellen.   

● Raymond   Klaassen   neemt   niet   langer   deel   aan   het   bestuur   nu   hij   geen   voorzitter   van   
de   TC   meer   is.   Hij   blijft   wel   lid   van   de   TC.     

● De   plannen   voor   de   komende   vijf   jaar   op   het   gebied   van   technische   ontwikkeling   
binnen   de   vereniging   zijn   door   de   voorzitter   van   de   TC,   Elijah   Maartens,   op   hoofdlijnen   
gepresenteerd   en   goedgekeurd.   

● Er   is   een   vacature   voor   Scheidsrechterszaken.   Heb   je   hiervoor   interesse?   Stuur   dan   een   
berichtje   aan:    scheidsrechterzaken@almerepioneers.nl .   

  
Registratie   bij   trainingen   in   verband   met   Corona   
Nu   we   weer   binnen   mogen   trainen,   zijn   we   erop   gewezen   dat   we   conform   de   richtlijnen   van   
de   Rijksoverheid   alle   aanwezigen   bij   de   trainingen   dienen   te   registreren.   
Vanaf   maandag   7   juni   zal   daarom   bij   de   ingang   van   de   sporthal   een   vragenlijst   liggen,   die   
ook   op   onze   website   te   vinden   is:    Corona   informatie   Almere   Pioneers .     
Alleen   als   je   alle   vragen   met   nee   kan   beantwoorden,   heb   je   toegang   tot   de   training.     

  
We   verzoeken   je   dan   wel   je   naam,   telefoonnummer   en   bij   welke   trainer   je   traint   te   noteren   
op   het   registratieformulier   dat   ook   bij   de   ingang   zal   liggen.   Op   deze   manier   kunnen   we   direct   
contact   opnemen   indien   achteraf   toch   iemand   met   het   corona-virus   besmet   blijkt   te   zijn   die   
samen   met   jou   traint.     
Dit   formulier   wordt   alleen   voor   dit   doel   gebruikt,   en   na   twee   weken   vernietigd.   

  
Ouders   mogen   helaas   nog   altijd   niet   kijken   bij   de   trainingen,   ook   niet   vanaf   de   tribune.   Als   je   
daarom   vragen   hebt   over   de   training,   neem   dan   contact   op   met   Mitchel   de   Bruin   via   
telefoonnummer:   06-83095432   of   stuur   een   e-mail   aan:    tc@almerepioneers.nl .   Voor   
afmeldingen   kun   je   uiteraard   rechtstreeks   met   je   eigen   trainer   contact   opnemen.   

  
Alvast   bedankt   voor   de   medewerking   aan   een   veilige   trainingsomgeving   voor   iedereen!   
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Waspassen   Autoradam   voor   leden   Almere   Pioneers     
Heb   je   nog   altijd   geen   waspas?   De   komende   weken   zullen   naast   de   registratielijst,   ook   
enveloppen   met   de   waspas   liggen.   Voor   ieder   lid   is   een   waspas   beschikbaar,   dus   neem   er   
een   mee   als   je   deze   nog   niet   hebt   ontvangen!   

  
Kun   je   niet   meer   naar   de   trainingen   komen,   maar   wil   je   toch   een   waspas   ontvangen?   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.   
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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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