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Beste leden en supporters van Almere ’90, 
 
We zijn blij en opgelucht dat de overheid heeft besloten de sportrestricties voor spelers <18 te verruimen. Wij zien 
dit als een stap vooruit, niet alleen voor de club, maar ook in de strijd het Covid-19 virus onder controle te krijgen.  
De verruiming van de regels en de kans om weer trainen voor de <18 groep kunnen natuurlijk alleen in stand 
worden gehouden als iedereen zich houdt aan de voorwaarden waaronder er getraind mag worden. We nemen 
dit uiterst serieus en we hopen dat jullie dat ook doen. Dit betekent dat iedereen die komt trainen zich aan de 
regels van de club dient te houden. Deze regels zijn in samenspraak met NOC/NSF, KNBSB, de gemeente, de 
coaches, TC en bestuur opgesteld. Op het terrein zijn ook borden en hekken geplaatst om elkaar de ruimte te 
geven en om de 1.5 meter samenleving ook op en rond ons terrein in te richten. Heb respect voor elkaars 
gezondheid en volg deze regels goed op.  
 
We hopen oprecht dat de groep van spelers van 19 jaar en ouder ook snel weer mogen komen trainen. Zonder 
jullie aanwezigheid zal het niet hetzelfde zijn. De club heeft jullie nodig en we hopen dat jullie het geduld op 
kunnen brengen om te wachten tot het zover is terwijl club voorzichtig weer een beetje gaat draaien. We willen 
graag de TC en coaches bedanken die zo ontzettend hard hebben gewerkt om deze heropening mogelijk te 
maken. Thank you! 
 
Terwijl wij ons gereed maken om de poorten weer te openen, willen we ook meteen jullie aandacht vragen voor 
een aantal vacatures binnen de club die al een tijdje openstaan. Aangezien we als club nog niet op volle kracht 
draaien en alle evenementen voorlopig zijn afgelast, lijkt het ons het perfecte moment om in te stappen en mee te 
gaan draaien binnen de organisatie. Het is een mooie gelegenheid om je talenten in te zetten om de club stevig 
op de kaart te zetten en ons naar een vruchtbare toekomst te leiden. 
 
Huidige vacatures: 
Bestuurslid Facilitair (vacant sinds april 2020): met pijn in het hart heeft Danny Bout moeten besluiten om per 
direct af te treden omdat de bestuursfunctie niet meer te combineren valt met zijn drukke baan en gezin. Danny 
heeft in zijn tijd als facilitair manager geweldige veranderingen doorgevoerd die een hele positieve invloed 
hebben (gehad) op hoe onze faciliteiten functioneren en het complex erbij ligt. Hij heeft ook nieuwe protocollen 
opgesteld en overall sterk leiderschap laten zien. We zullen zijn inzet en input verschrikkelijk missen, maar hij 
blijft gelukkig in de buurt. Hij blijft onderdeel van de club en heeft toegezegd dat hij zijn opvolger de fijne kneepjes 
van deze functie zal bijbrengen. Bedankt Danny! 
 
Wat houdt de functie in? We zijn op zoek naar iemand die de het terrein kan managen, samen met de winkel en 
de kantine. Elk van deze onderdelen heeft ook zijn eigen manager, die vervolgens weer verslag uitbrengt aan het 
bestuurslid facilitair. Het bestuurslid facilitair zorgt ervoor dat de praktische werkomstandigheden op de club 
voldoende zijn voor de anderen om te kunnen functioneren. Hij/zij heeft oog voor wat er nodig is op het gebied 
van goederen en diensten en wat er anders zou moeten om de facilitaire dienst te verbeteren door nauw samen 
te werken met onderhoud, de winkel en de kantine. Daarnaast werkt het bestuurslid facilitair samen met o.a. de 
toernooiencommissie en de technische commissie om ervoor te zorgen dat alle details voor trainingen, 
wedstrijden en toernooien worden gecoördineerd en tot in de puntjes verzorgd en geregeld zijn met betrekking tot 
het terrein, materiaal, kantine en winkel.  
Heel concreet omvat het takenpakket:  
• Contact met gemeente betreffende onderhoud 
• Contact met derden zoals leveranciers (kantine, SSK, KNBSB e.d.) 
• Kantinebeheer: aanstellen Hoofd VD,  
• Materiaal: aanstellen Materiaalbeheerder 
• Controle en onderhoud op gebouwen etc. dat niet door de gemeente wordt gedaan. 
• Organiseren van vrijwilligersdagen (diverse onderhoud-, seizoensgebonden dagen, hal, tribunes etc.) 
 
Ben jij die facilitaire duizendpoot die we zoeken?  
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Kantine Manager (vacant sinds februari 2020): Tot voorkort had Samantha Oskam zowel de leiding over de 
winkel als over de kantine. Ze blijft de winkel gelukkig doen, maar de combinatie met de kantine managen was te 
omvangrijk. Door terug te treden als kantine manager kan zij zich meer richten op de winkel om de verkoop te 
doen groeien en gerichter te kunnen inkopen voor onze leden. Samantha denkt buiten de gebaande paden en 
heeft daardoor al veel positieve veranderingen in het reilen en zeilen van de kantine kunnen doorvoeren. Diegene 
die de kantine leidt is verantwoordelijk voor een aantal taken zoals het opstellen van een schema voor 
kantinediensten, de voorraad op peil houden, en het coördineren van alles wat er komt kijken bij toernooien en 
evenementen in samenspraak met de relevante commissies. Helaas ligt het nu allemaal stil, maar de kantine is 
normaliter een grote inkomstenbron voor de club dus welke enthousiaste planner en organisator heeft zin in deze 
sleutelpositie voor de club?  
 
Bestuurslid Communicatie (vacant sinds oktober 2019): Afgelopen herfst heeft Stefan Driehuijs zijn taak als 
bestuurslid neergelegd. Hij is gelukkig nog wel steeds onze IT-man. Deze bestuursfunctie houdt voornamelijk in 
dat er nauw samen wordt gewerkt met het communicatieteam om ervoor te zorgen dat de club een eenduidig en 
consistent platform heeft met betrekking tot interne communicatie over o.a. trainingen, evenementen, 
nieuwsbrieven etc. De externe communicatie valt ook onder de verantwoordelijkheid van dit bestuurslid met name 
op de diverse social media. Ook als het gaat om het vinden van sponsors, en sponsorcontracten opstellen speelt 
dit bestuurslid een belangrijke rol. Dit gaat in samenwerking met de penningmeester en de sponsorcommissie. 
Ben je een communicatieheld met feeling voor de media en heb je zin om die talenten voor de club in te zetten? 
Dan is deze positie echt iets voor jou! 
 
De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om bestuursfuncties op te vullen. Vandaar dat we - naast dat we direct 
vrijwilligers zoeken voor bovengenoemde posities - ook vast vooruitkijken naar aanstaande vacatures binnen het 
bestuur zodat iedereen zich kan voorbereiden op een wisseling van de wacht en kan nadenken of deze positie 
binnen de club wellicht bij jou past. 
 
Toekomstige vacatures: 
Bestuursvoorzitter (vacant vanaf november 2020): Nu mijn termijn van 3 jaar er bijna op zit, geloof ik – Julie 
Marcus - dat het tijd is voor een nieuwe, frisse blik op de club en haar toekomst. Ik zal aan het einde van dit 
seizoen aftreden als voorzitter. Ik wil het stokje dan graag doorgeven aan die innovatieve leider onder jullie. Het 
was, en is, een eer en een genoegen om de club te leiden en we hebben – ondanks een aantal tegenslagen - ook 
veel bereikt de afgelopen jaren. Diegene die deze functie overneemt zal samen met de andere bestuursleden 
verantwoordelijk zijn voor het maken en implementeren van bonds- en clubbeleid, de bestuursvergaderingen 
voorzitten, overleggen met de diverse commissies, met leden in gesprek gaan, en 2x per jaar de ALV 
voorbereiden. Deze functie behelst verder dat je de club in de buitenwereld vertegenwoordigd zoals bij de 
gemeente Almere, de KNBSB en bij andere relaties. Ben jij die verbinder, netwerker en procesbewaker met een 
luisterend oor en een Almere ’90 hart? Dan ben jij de voorzitter die we zoeken! 
 
Secretaris van Bestuur (vacant vanaf januari 2021): Bijna 3 jaar geleden trad Anne-Marieke Staal toe tot het 
bestuur en vanaf dat moment speelde zij op de achtergrond een belangrijke rol in de manier waarop we met 
elkaar samenwerken. Zij zal in januari 2021 haar rol als secretaris graag overdragen aan een andere vrijwilliger. 
Deze functie beslaat o.a. het beheer en van de in-en uitgaande mail in voor het bestuur en doet algemene 
administratieve handelingen die nodig zijn voor het reilen en zeilen van de club.  
Je stelt samen met de voorzitter de agenda op van de bestuursvergaderingen, maakt notulen van die 
bestuursvergaderingen en de ALVs. De secretaris werkt samen met alle voorzitters van de diverse commissies, 
de ledenadministratie, de TC, de wedstrijdsecretarissen etc. Deze functie kun je grotendeels vanuit huis achter je 
computer doen en is dus zeer geschikt voor iemand die niet altijd fysiek op de club aanwezig kan zijn. Naast een 
vlotte pen is een goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift een pré.  
Anne-Marieke blijft wel de contactpersoon op de club voor Alleen Jij Bepaalt. 
 
Aangehaakt versie 13.1 van het organogram. 
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Jubileum Jaar 
Terwijl we voorzichtig weer de eerste stapjes op de velden gaan zetten, willen we ook graag nog aandacht 
vragen voor het feit dat we als Almere ’90 een jubileumjaar hebben en dat we nog veel te vieren hebben. Deze 
vreemde tijd doorstaan is alleen al een feestje waard!  
Je kunt de club extra steunen door zo’n mooie Jubilee Season Cap of Visor te kopen om het Almere ’90 gevoel 
uit te dragen.  
De caps zijn er nu ook in XXL. Je kunt de winkel tijdelijk alleen via e-mail bereiken – winkel@almere90.nl – maar 
we hopen dat ook de winkel in komende periode op afspraak weer open kan. Doordat de winkel in de kantine is, 
en die gesloten is, zoeken we nog naar een werkbare en veilige oplossing om jullie toch van dienst te kunnen 
zijn. To be continued. 
 
ALV 
Het plan is nog steeds om op 11 juni een ALV te houden, maar dat is afhankelijk van wat de regering gaat 
besluiten over samenscholing en groepsgrootte. We verwachten daar de komende periode meer duidelijkheid 
over te krijgen. Als het niet mogelijk is een fysieke ALV te houden, dan gaan we bekijken of we een digitaal 
alternatief kunnen bedenken zoals een grote ZOOM-bijeenkomst, of met filmpjes en een online vraag -en 
antwoordsessie. We zijn hier hard over aan het nadenken – ook over het juridische aspect - in samenwerking met 
de KNBSB terwijl we ons steeds proberen aan te passen aan de veranderende omstandigheden.  
 
Vrijwilligersuren 
Een aantal leden heeft vragen gesteld over de vrijwilligersuren. Helaas kunnen we die vragen op dit moment niet 
beantwoorden, omdat wij ook niet weten hoe het seizoen zich verder zal ontvouwen. We hebben 3 ‘normale’ 
maanden gehad waar leden hun uren konden draaien en we verwachten dat er de komende maanden nog 
mogelijkheden zullen komen om dit op te pakken. Ondertussen gaan de coaches, de diverse commissies en het 
bestuur gewoon door met hun werkzaamheden. Over het handhaven van vrijwilligersplicht van 16 uur volgens 
onze statuten kunnen we op dit moment dan ook nog geen uitspraak doen. Ouders en spelers ouder dan 18 jaar 
mogen het terrein vooralsnog niet betreden dus een beslissing hangt samen met hoe dit zich gaat ontwikkelen. 
Hier geldt ook dat we ervan uitgaan dat we komende weken meer nieuws verwachten over het al dan niet 
opheffen van de coronamaatregelen. Zodra er meer bekend is, kunnen we hierop anticiperen en hopelijk snel 
duidelijkheid verschaffen. 
 
Update competitie 
Op de website van de KNBSB kun je het laatste nieuws lezen met betrekking tot de competitie. Het goede nieuws 
is dat er nog een sprankje hoop is op iets van een seizoen. Op dit moment lijkt het erop dat de competitie voor de 
jeugd eind mei zal starten en voor de junioren en senioren halverwege juni. De uitkomst van een enquête onder 
clubs heeft opgeleverd dat er nu gekeken wordt of de 3 overlappende weken van de zomervakantie van alle 3 de 
regio’s ingezet kunnen worden als competitieweken. Dat is uiteraard afhankelijk van het feit of we weer mogen 
gaan reizen. Als de grenzen opengaan en mensen weer mogen reizen dan is het waarschijnlijk geen realistische 
optie. Jullie begrijpen dat we ook wat dit onderwerp betreft het nieuws op de voet blijven volgen om de juiste 
informatie met jullie te kunnen delen. Wat er ook gaat gebeuren, onze TC is van plan om onderlinge partijtjes op 
de club te organiseren voor de jeugd zolang we geen formele wedstrijden kunnen spelen.  
 
Stay tuned and stay safe! 
 
Namens het Bestuur van Almere ’90, 
 
Julie Marcus 
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