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Lockdown opnieuw verlengd: buiten trainen? 
Helaas is de nationale lockdown in verband met Corona opnieuw met drie weken verlengd, 

tot en met 1 maart. Hierdoor zullen de basketbaltrainingen en -wedstrijden ook weer tot die 

tijd opgeschort worden. 

 

We zijn binnen het bestuur aan het nadenken over alternatieven voor de jeugd onder de 

17 jaar. Zij mogen namelijk wel buiten sporten in groepen en we hebben een aantal 

vrijwilligers bereid gevonden om te kijken of we kunnen starten met een of twee keer per 

week trainingen op een publiek toegankelijke buitenlocatie op te zetten. 

  

Zoals het er nu naar uit ziet zal dit vanaf zondag 14 februari (als het weer het toelaat) voor de 

eerste keer plaats kunnen vinden. 

 

Zodra er meer duidelijkheid is over exacte tijden en hoe je je hiervoor kunt aanmelden laten 

we dat natuurlijk weten. 

  

En lijkt het je leuk om hier als vrijwilliger mee te helpen bij de trainingen, om zo zelf ook weer 

lekker actief buiten bezig te zijn, meld je dan aan via: redactie@almerepioneers.nl. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 
Gezien de verlengde lockdown hebben we ook nog geen nieuwe datum voor de ALV 

kunnen plannen. Zodra we een nieuwe datum kunnen plannen, volgt separaat nog een 

uitnodiging. 

 

Afscheid  Rinus Balvert als voorzitter Almere Pioneers 
Vorig jaar heeft onze voorzitter, Rinus Balvert, aangekondigd dat hij in januari 2021 wilde 

stoppen als voorzitter van Almere Pioneers om zich meer te kunnen focussen op Almere 

Sailors. 

 

Sindsdien is het gelukt om het bestuur uit te breiden met meerdere mensen, en binnen het 

bestuur hebben we na overleg Paul Wierenga bereid gevonden de rol van voorzitter van de 

vereniging op zich te nemen. 

 

We hadden de overgang naar een nieuwe voorzitter natuurlijk het liefst op de Algemene 

Ledenvergadering op een feestelijke manier willen bekrachtigen. Maar omdat we de ALV 

wederom moeten uitstellen, hebben Rinus en Paul besloten de overdracht al wel te 

formaliseren. 

 

Zodra de situatie het weer toelaat zullen we hier nog uitgebreider en op een meer 

persoonlijke manier aandacht aan besteden, maar voor nu 

willen we langs deze weg Rinus alvast heel erg bedanken voor 

zijn inzet voor basketbal in Almere in het algemeen en 

natuurlijk voor zijn tomeloze inzet voor Almere Pioneers in de 

afgelopen jaren in het bijzonder. 

We verheugen ons op de groei van het basketbal in Flevoland 

en op de samenwerking die we onverminderd zullen 

voortzetten! 

 

Rinus bedankt!  
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Waspassen van sponsor: Autoradam 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, komen binnenkort de waspassen voor ieder lid van 

Almere Pioneers beschikbaar. Het ziet er nog niet naar uit dat we elkaar binnen afzienbare 

tijd bij trainingen of wedstrijden kunnen gaan ontmoeten, daarom hebben we besloten om 

de passen via de post op te sturen aan ieder lid dat hierin interesse heeft. 

 

Mocht je zo´n pas willen 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. 

 

Het is nu nog niet duidelijk wanneer de passen beschikbaar zullen zijn voor ons, omdat 

Autoradam op dit moment nog werkt aan een ingrijpende verbouwing van hun wasstraat. 

Zodra we de passen van Autoradam ontvangen hebben, sturen we deze dan aan jullie op.  

 

Vragen met betrekking tot mogelijke contributieteruggave 
Vanuit diverse kanten bereiken ons vragen over het innen van contributie, terwijl er al enige 

tijd niet meer getraind of gespeeld wordt. 

 

Wij vinden het uiteraard als bestuur ook erg vervelend dat we in deze situatie beland zijn, en 

zijn ons aan het beraden hoe hiermee om te gaan. Daar zijn we echter nog niet uit. We 

willen jullie wel alvast meenemen in de dilemma’s waar we hierbij tegenaan lopen. 

 

1. Een deel van de kosten voor de vereniging voor het seizoen zijn al betaald, zoals zaalhuur 

voor het eerste deel van het seizoen en lidmaatschapskosten per lid die we aan de NBB 

af moeten dragen ieder jaar. Het is duidelijk dat wij deze bedragen niet terug krijgen. 

2. Een deel van de kosten die op dit moment niet betaald hoeven te worden, met name 

zaalhuur, kan afhankelijk van het besluit van de NBB om al dan niet het seizoen te 

verlengen tot juni alsnog op ons afkomen. Tot nu toe gaat de NBB ervan uit dat we in 

mei/juni de gemiste tijd van januari/februari kunnen inhalen. Hoe langer de lockdown 

duurt, hoe minder waarschijnlijk dit wordt, maar we moeten er vooralsnog wel rekening 

mee houden als vereniging. 

 

Kortom: we zijn op dit moment in een fase beland waarin we zo goed mogelijk de verwachte 

inkomsten en uitgaven op een rijtje aan het zetten zijn op basis van verschillende scenario’s. 

Hierbij houden we dan rekening met wat we zeker weten, maar ook met wat we nog niet 

zeker weten.  

We hebben onze penningmeester gevraagd om de komende weken een aantal scenario’s 

op een rij te zetten, zodat we als bestuur een afgewogen beslissing kunnen maken of we wel 

of niet kunnen overgaan tot teruggave of niet innen van een deel van de contributie van dit 

seizoen. 

 

Uiteraard zal dit ook een onderwerp zijn dat dan in de volgende ALV zal worden besproken. 

 

We hopen op jullie begrip en geduld, en mocht het zo zijn dat het innen van de contributie 

op dit moment al leidt tot financiële problemen, neem dan vooral contact op met  de 

penningmeester via penningmeester@almerepioneers.nl, zodat we hier een passende 

oplossing voor kunnen bedenken. 
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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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