Beste clubgenoten,
Het seizoen is weer in volle gang en wij hopen dan ook dat iedereen van een heerlijke
zomer heeft kunnen genieten. Na een geweldig eerste deel van het seizoen blikken wij met
veel plezier vooruit naar de komende maanden.

Vrijwilligersuren: stand van zaken
De actuele stand van de totaal gemaakte vrijwilligersuren van alle leden binnen de club
staat op dit moment op 62%. Dit betekent dat 38% van de uren nog moet worden gemaakt
of moet worden geregistreerd via de formulieren.

De werkplicht kon aan het begin van het seizoen worden afgekocht voor een bedrag van
75 euro. Na afloop van het seizoen (15 november) zal er een boete in hoogte van € 6,25 in
rekening worden gebracht voor elk niet gemaakte uur vrijwilligersplicht, met een maximum
van 100 euro (16 uur x € 6,25). Zorg er dus er voor dat je je uren op tijd maakt en
registreert.

Vrijwilligersuren: wat is er nog te doen?
Onderhoudsdag: zaterdag 27 oktober 2018 zal de volgende onderhoudsdag
plaatsvinden op de club, waarbij we de club zullen opruimen, opknappen en gereed
zullen maken voor de winter. Meld je hier aan.

Coachen: voor diverse jeugdteams zijn we nog steeds op zoek naar coaches. Lijkt
het jou leuk om hier een helpende hand in te bieden? Geef je dan op bij de
technische commissie honkbal: tc-honkbal@almere90.nl
Clinics: lijkt het jou leuk om toekomstige honk- en softballers een eerste proefles te
geven? Geef je dan op als instructeur! In overleg zullen we een aantal momenten in
september/oktober/november prikken om nieuwe kids kennis te laten maken met
onze sporten. Je opgeven doe je via communicatie@almere90.nl
Kantine: je uren maken door gezellig achter de bar te staan? Geef je
beschikbaarheid door aan onze VD'ers en kom frituren, bier tappen en koffie
schenken: kantine@almere90.nl
Subsidie-commissie: zet je samen met Tosca Mann in voor het aanvragen van
talloze subsidies waar onze club recht op kan hebben. Tosca heeft jaren ervaring
met subsidie-aanvragen indienen, maar heeft hier hulp bij nodig. Kan jij haar
ondersteunen hierbij? Stuur dan een berichtje naar communicatie@almere90.nl
Materiaalbeheer: Elke dinsdag, woensdag of donderdag moeten de honk- en
softballen en andere wedstrijdmaterialen beschikbaar worden gemaakt vanuit het
voorraadhok, aan coaches en trainers. Ben je regelmatig op de club en zou je deze
rol op je willen nemen? Laat het ons weten via ikhelpmee@almere90.nl
Bertus Tromp toernooi: op zaterdag 13 oktober vindt het laatste grote
jeugdtoernooi van dit seizoen plaats. Help je mee? Mail dan naar
toernooien@almere90.nl
Overig: passen de bovenstaande werkzaamheden niet bij jou, of heb je een ander
goed idee om de club vooruit te helpen? Laat het ons dan weten!
Op de vrijwilligers-pagina van de website vindt je alle bovenstaande + extra informatie
terug.

Battle of the Birds toernooi
Op 21 en 22 juli vond het Battle of the Birds toernooi plaats, met als deelnemers dé
Europese top! Rouen Huskies, Buchbinder Legionare Regensburg, Amsterdam Pirates en
natuurlijk onze eigen teams, de United Baseball Academy spelers en onze aspiranten 2!
Maar ook een USA travel team, de Ridgefield Rays was van de partij. Daarnaast waren
daar nog de Hawks, Black Panthers en de Fire Horses uit Frankrijk en een combiteam uit
onze regio de Fire Birds. Dank aan alle vrijwilligers die het toernooi tot een mooi succes
hebben gemaakt! Bekijk hier alle foto's.

Contributie
Afgelopen week zijn er opnieuw betalingsherinneringen uitgegaan naar leden die hun
contributie nog niet (volledig) hebben voldaan. Houdt er rekening mee dat deze betalingen
z.s.m. gemaakt dienen te worden. Zonder contributiebetaling kan er namelijk niet langer
worden deelgenomen aan de competitie.
Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur ons dan een
mail via communicatie@almere90.nl
Sportieve groet,
Het communicatieteam & bestuur

