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Bijna vakantie! 
Het is een bewogen jaar geweest. Een nieuw bestuur, een nieuwe voorzitter, wel spelen, niet 
spelen, wel trainen, niet trainen, wel publiek, toch weer niet… Het was een hoop geregel, 
maar we hebben ons er doorheen geslagen. Dankzij alle vrijwilligers die zich het hele jaar 
hebben ingezet en zich flexibel hebben getoond om steeds weer zo snel mogelijk in te 
spelen op de wisselende maatregelen.  
Binnenkort gaan we allemaal van een welverdiende vakantie genieten!  
 
Deze week is de laatste trainingsweek van het seizoen: op 9 juli a.s. zijn de laatste trainingen. 
En in deze laatste trainingsweek mogen ouders gelukkig ook weer kijken in de hal, mits de 1,5 
meter afstand in acht wordt genomen.  
 
Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan de teamindelingen, daar zullen jullie uiteraard 
zo snel mogelijk over worden geïnformeerd, we verwachten uiterlijk eind deze week meer 
duidelijkheid te kunnen bieden. 
 

Kick-off nieuwe seizoen 
We hopen jullie allemaal op 4 september a.s. weer te zien, wanneer we met zijn allen de start 
van het nieuwe seizoen op feestelijke wijze willen gaan inluiden.  
Reserveer deze datum dus alvast in je agenda! 
 
Nieuw seizoen, nieuwe kleding 
 Afgelopen seizoen hebben we nieuwe kledingafspraken gemaakt met Sport 2000. Het 
nieuwe tenue lijkt voldoende op het oude tenue om dit voorlopig nog binnen een team 
door elkaar te gebruiken. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als we in september een 

nieuwe start kunnen maken met allemaal mooie nieuwe 
outfits.  
 
Het bestuur heeft daarom besloten dat we ieder lid dat 
het afgelopen jaar contributie heeft afgedragen, een 
waardebon van 50 euro ontvangt. Deze bon kan worden 
besteed bij Sport 2000 in Almere Stad. Dit dekt het grootste 
deel van de kosten van een wedstrijdtenue. Maar als je 
nog geen wedstrijden gaat spelen, of het tenue vorig jaar 

al aangeschaft hebt, kan je de bon natuurlijk ook voor trainingskleding of een nieuwe bal 
gebruiken. De bon is dus vrij te besteden bij onze sponsor Sport 2000.  
 
Als je een wedstrijdtenue wilt bestellen, stem dan met je team af welk nummer je aan kan 
vragen, dit om te voorkomen dat er meerdere 
mensen met hetzelfde rugnummer in een team 
spelen. In iedere leeftijdsklasse zal een nummer 
maar één keer uitgegeven worden. Om je nummer 
aan te vragen, mail je met 
ledenadministratie@almerepioneers.nl. 
Je krijgt dan ook informatie over hoe en wanneer je 
de waardebon kan ontvangen. 
 
Neem ook eens een kijkje op de website van Sport 
2000: 
https://www.sportpaleis.nl/verenigingen/almere-pioneers/ 
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Hulptrainers gezocht 
Voor het nieuwe seizoen zoeken we enthousiaste ouders of jeugdleden die willen assisteren 
bij de trainingen voor onder andere de Peanuts (jongste leden) en de Wizards (nieuwe leden 
van alle leeftijden).  
We bieden iedereen die zich aanmeldt een online cursus aan, georganiseerd vanuit de NBB: 
Fast Break. Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor de beginnende trainer en coach. Doel 
van deze cursus is om te enthousiasmeren voor het vak en de basisprincipes van het trainen 
en coachen mee te geven.   
 
Aangezien de cursus online plaatsvind, kan je je individueel opgeven, je wordt dan geplaatst 
in een groep met andere beginnende coaches, van verschillende clubs uit het land. De 
cursus Fast Break zal (hopelijk) elke maand starten, met uitzondering van de zomervakantie. 
 
Meer informatie? Klik dan op de link hieronder: 
https://www.basketball.nl/kennis-hub/opleidingen-en-educatie/aanbod-nbb-voor-trainers-
en-coaches/fast-break/ 
 
En wie weet, krijg je de smaak wel te pakken. Er zijn altijd mogelijkheden binnen de 
vereniging om door te leren voor jeugdleden en scheidsrechters!  
 
Interesse om als hulptrainer na de vakantie aan de slag te gaan, of om je verder te 
ontwikkelen als trainer, coach of scheidsrechter? Of wellicht wil je helpen bij de interne 
competitie? We kunnen altijd extra hulp gebruiken, dus aarzel niet, en meld je aan als 
vrijwilliger! 
Stuur een mailtje aan: TC@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.  

 

 


