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Opzegdatum verlengd  
In verband met de verlengde competitie, heeft het bestuur besloten om de opzegtermijn dit 
seizoen te verlengen van 15 april 2022 naar 15 mei 2022. Opzeggen kan dus tot die datum 
kosteloos, daarna zijn hier kosten aan verbonden, afhankelijk van het moment van 
opzeggen. Zie hiervoor ook onze website onder ‘Lidmaatschap-Opzeggen’.  
 
We hopen natuurlijk dat jullie allemaal lid blijven. De teams moeten voor 1 mei namelijk al 
worden ingeschreven bij de NBB voor het nieuwe seizoen, dus mocht je nu al weten dat je 
gaat stoppen volgend jaar, stuur dan zo snel mogelijk een bericht aan 
ledenadministratie@almerepioneers.nl. 
 
Aankondiging ALV 
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdagavond 2 juni a.s.  
Locatie: Mc3Parc 
Tijd: 19.00 uur. 
 
Zet de datum dus vast in je agenda, en meld je aan via: secretaris@almerepioneers.nl, zodat 
we je de vergaderstukken vooraf toe kunnen sturen. 
 
Selectietrainingen 
De reguliere trainingen lopen dit jaar door tot eind mei.  
Vanaf woensdag 8 juni 2022 tot en met donderdag 30 juni 2022 vinden de selectietrainingen 
voor het volgend seizoen plaats. Alleen de eerste week op woensdag en donderdag, 
daarna steeds op maandag en donderdag. De trainingen worden gehouden in de 
Topsporthal in Almere Poort. 
 
In de eerste week is iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen. Daarna zal een eerste 
selectie gemaakt worden door de trainers. 
 
Meer informatie over tijden en groepsindeling volgt later. 
 
Slotdag Almere Pioneers: zaterdag 11 juni 
Op zaterdag 11 juni a.s. willen we het seizoen feestelijk afsluiten met alle leden. Wat er 
precies gaat gebeuren is nog een verrassing, ook daarover later meer.  
Maar zet ook deze datum alvast in je agenda en zorg dat je dit niet mist! 
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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 

 


