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Beste clubgenoten, 

Een hoop informatie in deze nieuwsbrief, over de contributie, zoektocht naar coaches,
mooie evenementen die op de planning staan en uiteraard de oproep voor vrijwilligers. Wij
staan graag met je in contact, dus schroom vooral niet als je feedback wilt geven! 

Contributie 
In de afgelopen weken zijn de facturen voor de contributie 2018 uitgestuurd. Hoewel er in
de meeste gevallen "8 februari" als vervaldatum op de factuur staat, wordt de eerste
automatische incasso op 26 februari gedaan. Dit is dus het daadwerkelijk moment dat het
geld wordt afgeschreven van je bankrekening! Waarom deze datum? Omdat onze
financiële toppers dan nog wat tijd hebben om eventuele wijzigingen te verwerken! 

Coaches 
We zijn nog steeds op zoek naar coaches voor pupillen 2 (8 t/m 12 jaar) en junioren
3 (16 t/m 21 jaar). Wil jij deze kids iets meegeven dat jou zelf ook ooit is aangeleerd? Of
lijkt het je leuk je eerste ervaring op te doen als coach (met hulp)? Aarzel dan niet en meld
je aan! Vul het formulier op de website in (ook indien je tips hebt wie eventueel geschikt
zou zijn)! 

Onderhoudsdag 
Met de komst van het nieuwe seizoen moeten er weer heel wat klussen gedaan worden.
Zaterdag 3 maart gaan we de tribunes opbouwen, geluidsinstallatie installeren,
herstelwerkzaamheden, schoonmaken etc. Dan zijn we er weer helemaal klaar voor.
Afgelopen onderhoudsdagen was er een opkomst van +/- 10 deelnemers, dat moet beter
kunnen! Met z'n allen een paar uurtjes de handen uit de mouwen en we hebben weer een
seizoen lang plezier van ons complex. 

Aanmelden voor de onderhoudsdag (of uurtjes) doe je hier.
De teller staat op moment van schrijven op 3 deelnemers, dat moeten er met gemak
50 worden! 
Zelfs een uurtje helpen maakt al een wereld van verschil (bijv. opruimen kantine,
koffie schenken)

Toernooien & BBQ 
Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie toernooien op de planning staan, zoals de
Windmill Classic, Battle of the Birds en het NK Little League. Hierbij zijn helpende handen
meer dan welkom. De exacte data voor alle toernooien vind je hier. Het eerstvolgende
toernooi zal de Almere Spring Classic zijn, georganiseerd door de mannen van Honkbal
Heren 1. Op de zaterdag 31 maart is er een grote BBQ, waar iedereen van harte voor
uitgenodigd is. Je inschrijven? Stuur een mailtje naar info@springclassic.nl

Volwasenen: 15 euro
Kinderen (tot 12 jaar): 10 euro
Inclusief: vier stukken vlees, salade, sauzen, brood (dranken niet inbegrepen)
Start: 16:00
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Sponsoring 
Afgelopen week is een klein ploegje (nieuwe) clubgenoten bij elkaar gekomen om het over
sponsoring te hebben komend seizoen. Hier zijn al een paar mooie oude en nieuwe ideeën
uit voortgekomen, zoals de Clubkit actie, Club van Vijftig en teamsponsoring (op basis van
gescoorde runs). Bij de opzet en verdere uitwerken van deze initiatieven kunnen we zeker
meer slimme breinen en extra handen gebruiken. Heb jij een briljant idee of wil je graag
helpen? Neem dan contact op met Stefan Driehuijs (communicatie@almere90.nl // 06 -
4642 2629) en   

PlayStations, tafels, banken 
Last-but-not-least: spullen. Heb jij iets in de garage staan wat je niet meer gebruikt, maar
de club goed van pas zou kunnen komen? Laat het ons weten! Denk aan oude banken,
plantenbakken, gereedschap, knuppels. Werkelijk alles mag worden aangemeld. Stuur
hiervoor je mailtje naar Patrick Boers via facilitair@almere90.nl 

Sportieve groet, 

Namens het communicatieteam & het nieuwe bestuur
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