
Beste clubgenoten,
  

Graag delen we weer een reeks updates met jullie, van de ClubFund actie tot de
onderhoudsdag, en van een recordaantal aanmeldingen tot de vrijdaghap in de kantine.

  
Let op: de Plus ClubFund-actie wordt met een week verlengd! 

 Tot en met 16 februari 2019 krijg je bij Plus Supermarkt de Greef bij iedere € 10,-
boodschappen 1 spaarzegel waarmee je in de FANshop van jezelf of van je ‘favoriete’
speler gratis FANartikelen kunt bestellen. LET OP: de FANshops sluiten op 23 februari
2019 om 24.00 uur. Tot dan kun je dus de codes op de zegels verzilveren in de FANshops.
Vervolgens gaan we al de bestelde artikelen maken en ontvangt de speler waarbij je iets
besteld hebt een mailtje als de bestelling klaar ligt bij Plus Supermarkt de Greef. Dus…nog
een weekje sparen bij de Plus voor jezelf maar ook voor de club! 

  
Vanaf 16 maart is het mogelijk om de artikelen op te halen, meer informatie hierover volgt
binnenkort. 

  

 
  

Recordaantal aanmeldingen proeftrainingen!
 Sinds het seizoen 2018 is afgelopen hebben we maar liefst 33 aanmeldingen ontvangen

om 3x gratis mee te trainen bij Almere '90. Deze vrijblijvende manier van honk- of softbal
uitproberen heeft laten zien succesvol te zijn, en zet zich snel om in nieuwe leden. In
januari hebben we een recordaantal van 13 aanmeldingen ontvangen:

Oktober: 10 aanmeldingen
November: 2 aanmeldingen
December: 4 aanmeldingen
Januari: 13 aanmeldingen
Februari: 4 aanmeldingen (and counting..)

Ken jij iemand die het leuk lijkt vrijblijvend mee te trainen? Via a90.nl/meedoen of de
onderstaande knop kan iedereen zich binnen 2 minuten aanmelden!

 

https://almere90.us9.list-manage.com/track/click?u=9b44bc4982f736965f6a6c58d&id=a8c4b2cb81&e=707f163be5


 Onderhoudsdag voorjaar
 Op zaterdag 23 maart zullen we de club weer seizoensklaar maken. Denk aan het

opbouwen van de tribunes, opruimen van de velden en clubgebouw, naar buiten brengen
van de trainingsmaterialen en meer! Ben jij erbij? Meld je dan hier aan!

  
Kantine extra geopend

 Vandaag is het clubhuis weer extra geopend! Tussen 16:00 en 20:00 hebben we de
mogelijkheid gevonden weer mooie lekkere en verse deals te sluiten voor een heuse
vrijdagshap! Heb je na je training of na die van familie/vrienden trek (of gewoon omdat het
kan) en zin om de week af te sluiten met een TOP pizza, Almere Burger, dikke hotdog of
een vol bord nasi compleet??? Dan horen we graag van je, en zorgen wij ervoor dat het
voor je klaar gemaakt wordt! Laat alleen even weten of en wat je voorkeur is
via kantine@almere90.nl. (Gr. Wendy & Richard)

  

  
Beëindiging samenwerking Almere '90 en United

 Het bestuur van Almere '90 heeft besloten de samenwerking met United Baseball per
direct op te zeggen. De reden hiervoor is de gebleken moeizame communicatie tussen
beide partijen. Almere' 90 zal zich de komende tijd gaan richten op een nieuwe
meerjarenvisie met betrekking tot o.a. topsport / de A-lijn binnen de vereniging. Het
bestuur bedankt United voor het inspireren en begeleiden van spelers en coaches in de
afgelopen jaren, en wenst de stichting succes toe in het komende seizoen en verdere
toekomst.

  
Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail ons dan
via communicatie@almere90.nl

  
Met sportieve groet,

  
Het communicatieteam & bestuur
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