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Avontuur Mitchel de Bruijn
Wellicht hebben jullie het al vernomen, maar jeugdtrainer
Mitchel de Bruijn heeft recent een hele mooie kans gekregen
om voor drie maanden basketbaltrainingen te gaan geven in
India.
Het is allemaal heel snel gegaan, waardoor hij komende week
al vertrekt. Hij start in India op 20 april a.s.
Als alles goed gaat, zal hij volgen seizoen gewoon weer bij
Almere Pioneers actief zijn, maar de rest van dit seizoen gaan we hem dus helaas moeten missen.
Wat betekent zijn vertrek voor de trainingen en wedstrijden?
De coaching en training van M14-1 zal voor de rest van het seizoen over worden genomen door
Daniël Kroesen.
Voor alle technische vragen over trainingen kun je de komende maanden contact opnemen met
Elijah Maartens. Zijn telefoonnummer is 06-48942941 of mailen aan TC@almerepioneers.nl.
Voor alle overige vragen waar je normaal Mitchel voor zou benaderen kun je mailen aan:
voorzitter@almerepioneers.nl of stuur een appje aan de voorzitter Paul Wierenga. Zijn telefoonnummer
is 06-10879555.
We wensen Mitchel natuurlijk heel veel succes en plezier in India en hopen hem in het nieuwe seizoen
weer te mogen verwelkomen!

Hulp gevraagd!
Helaas hebben op onze vorige oproep voor vrijwilligers geen respons gehad. Nu Mitchel ons gaat
verlaten, valt er ook een gat met betrekking tot het plannen van de wedstrijden voor het nieuwe
seizoen.
Daarom hierbij een oproep aan alle leden en ouders van leden: meld je aan als je een aantal uren in
de week actief kan en wil zijn voor de vereniging. We zoeken onder andere mensen die kunnen
helpen bij:
- Wedstrijdzaken
- Scheidsrechterszaken
- Secretaris
- Beheer mailbox instroomtrainingen
- Zaalwacht
Denk je: ik wil best iets doen, maar ik kan me niet vastleggen op een vast aantal uren of vaste tijden,
dat maakt echt niet uit. Alle hulp is welkom, het hoe en wat, daar komen we dan wel uit. Dus schroom
niet, en stuur een mail aan: voorzitter@almerepioneers.nl.

Afsluiting seizoen
Het einde van het seizoen nadert en dat betekent dat we binnenkort weer een ALV zullen houden om
de begroting en de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen vast te stellen. Door de coronamaatregelen loopt het seizoen dit jaar langer door en hebben we ook nog geen kans gezien om alle
cijfers en plannen al helder te krijgen. We komen hier zo spoedig mogelijk op terug.
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Almere Pioneers sponsoren

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.

Volg ons of neem contact op
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