Beste clubgenoten,
Het is mei! Een prachtige maand volop mooie wedstrijden en een mooi toernooi op het
programma. Lees alles over de nieuwste oproepen en updates.

Onderhoudsdag tribunes
Op zaterdag 12 mei vindt een extra onderhoudsdag plaats die geheel in het teken staat
van de nieuwe tribunes. Dankzij de crowdfundactie is het hout gekocht en is dit inmiddels
ook bewerkt zodat het extra lang meegaat. We zoeken 4 handige clubgenoten die kunnen
helpen bij het op maat zagen van de planken en het in elkaar zetten van de tribunes. Hier
verwachten we een paar uur mee bezig te zijn. Vanaf 10:00 zullen we starten, ben jij van
de partij? Meld je dan aan via facilitair@almere90.nl!

Vrijwilligers NK Little League
Op 19, 20 en 21 mei vindt het NK Little League plaats bij Almere '90. Voor dit prachtige
toernooi zoeken wij naar vrijwilligers die kunnen helpen met de velden, in de kantine en
andere werkzaamheden. Er komen lijsten in de kantine en hal te hangen waarop kan
worden ingeschreven!

Smartphones gezocht
Ben jij in het bezit van een (oude) smartphone waar je niks meer mee doet? Wij nemen 'm
graag van je over om deze om te toveren tot mobiele pinautomaat voor in de kantine! Zo
kunnen we z'n allen makkelijker en sneller afrekenen. Mogen wij jouw oude smartphone
overnemen? Stuur dan een mailtje naar facilitair@almere90.nl.

Vrijwilligers Windmill Classic
Oproep voor vrijwilligers Windmill Classic 2018: van 6-8 juli
organiseren we voor de 5e keer onze eigen Windmill Classic
Sliwpitch Tournament! Dit jaar doen een record aantal van 45
teams mee. Teams van ‘all over the world’. Van Slovenië tot
Ierland, maar ook weer onze Amerikaanse legerteams. Drie
prachtige dagen Slowpitch, waar natuurlijk weer veel handen
voor nodig zijn. Van catering tot fieldcrew, van schoonmaak tot
beveiliging. En niet te vergeten ook de op- en afbouw vraagt
de nodige hulp. Je kan je aanmelden bij Sandra van Loenen of
via de mail: windmill@almere90.nl. Binnenkort volgt meer
nieuws, inclusief enkele informatie data. "Be there at the
biggest Slowpitch Tournament in Europe!"

UYBE
United Youth Baseball Education (UYBE), de onafhankelijke Baseball Academy bij/van
Almere ’90 heeft ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Zowel op school als op het
honkbalveld! Dat zie je terug in de trainingen op topsportniveau, minimaal 3 maal per
week. Discipline, doorzettingsvermogen, coachbaarheid en talent zijn
karaktereigenschappen waarmee honkballers van UYBE bij Almere zich onder andere
mee onderscheiden. Bij trainingen en wedstrijden staat het opleidingselement altijd
bovenaan, direct gevolgd door veiligheid voor op de korte- en de langetermijn.
Toernooien
UYBE-spelers zijn naast de reguliere competitie ook te zien op grote internationale
toernooien in Europa. Zij spelen daar tegen nationale teams en academy teams.
Daarnaast organiseert UYBE jaarlijks ook een eigen internationaal toernooi, in Almere, the
Battle of the Birds, met teams uit geheel Europa en zelfs travel teams uit Japan en
Amerika!
Try-outs
Aan het einde van het honkbalseizoen zal UYBE wederom een try-out organiseren. Deze
try-out zal open staan voor zowel leden van Almere’90 als ook voor niet leden. Iedereen is
welkom en kan zich inschrijven. Houd de UYBE en Almere’90 websites in de gaten voor
meer informatie.

Extra ALV
We zullen een extra ALV organiseren, ter goedkeuring van de financiën 2017. Dit is
namelijk niet officieel gebeurt tijdens de ALV van 14 april. Ondanks dat dit een formaliteit
betreft is de avond ook bedoeld voor vragen en open discussies met het bestuur. De ALV
vindt plaats op woensdag 30 mei, om 19:00.
Sportieve groet,
Het communicatieteam & bestuur

