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Beste clubgenoten, 

BBQ, borrel, feest of 35-jarig bestaan? 
"Waarom niet allemaal op dezelfde dag?" dacht het communicatieteam en de organisatie
van de Spring Classic. Aangezien het toernooi met BBQ en feest al gepland stond, leek
het ons een logische stap om aan te sluiten met een gezellige borrel waarbij alle (oud)
leden van Almere '90 en hun ouders, verzorgers, vrienden en familie welkom zijn. Meld
jezelf aan via de onderstaande link. Wij zien je graag verschijnen! 

>> Ik kom borrelen / BBQ'en / feesten / herinneringen ophalen << 

Heb je nog leuke oud foto's van het honk- of softbal bij Almere '90? Neem deze dan mee!
Leuk om te ontdekken wie daar allemaal op staan. 

Onderhoudsdag 
Afgelopen zaterdag is er hard gewerkt door ruim 30 toppers, die in de vroege (en ijskoude)
ochtend de handen uit de mouwen hebben gestoken. Zo is de kantine compleet opgeruimd
en schoongemaakt, zijn de dugouts opgeruimd, is de thuis-dugout op het hoofdveld netjes
gemaakt, zijn er twee tribunes opgebouwd en is er onwijs veel oud hout dat er al jaren lag
naar de stort gebracht. Aan een ieder die heeft geholpen: nogmaals grote dank! Vergeet je
uren niet door te geven via vrijwilligers@almere90.nl als je niet al gedaan hebt. Scroll
helemaal naar beneden voor een kleine selectie foto's van de onderhoudsdag :) 

Crowdfundactie 
We staan met de crowdfundactie inmiddels op 18 donaties t.w.v. maar liefst € 600! Heb je
jouw donatie al gemaakt?  

                                          

Stefan Driehuijs <stefan3huijs@gmail.com>
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Sponsor jouw sponsordoel gratis! 
Koop je wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst https://www.
sponsorkliks.com/ te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 300
winkels waar je precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar jouw
sponsordoel. Je sponsort dus gratis! 

  

Algemene Ledenvergadering 14 april 
Zet 'm vast in je agenda: zaterdag 14 april zullen we de volgende ALV organiseren. Hier
bespreken we enkele belangrijke updates over het seizoen 2018/19 en presenteren we de
jaarrekening van 2017. We zullen de tijd nog bekendmaken, en er voor zorgen dat
iedereen aanwezig kan zijn i.v.m. (uit) wedstrijden.

Voorbereiden velden 
Wie heeft er tijd en handen vrij om in de komende dagen/weken te helpen om de velden
voor te bereiden? De Gemeente Almere wil op 14 maart de velden gaan klaarmaken voor
het seizoen, en daar is wat voorbereidend werk voor nodig. Heb je een uurtje tijd? Mail dan
even met onze facilitaire topper Patrick via onderhoud@almere90.nl. Alle werkzaamheden
tellen uiteraard mee voor de vrijwilligersuren.

Heb je vragen, opmerkingen of een leuk verhaal? Aarzel niet en neem contact met ons op
via communicatie@almere90.nl. 

Sportieve groet, 

Namens het communicatieteam & het nieuwe bestuur

Sfeerimpressie onderhoudsdag 3 maart
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