
 

NIEUWSBRIEF JANUARI  -  FEBRUARI  -  MAART 

 

  

  

Allen 
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie een beetje op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt binnen 
de club. Waar zijn wij met het bestuur mee bezig en welke evenementen staat er te wachten. Wat is 
er gebeurd tijdens de voorbije maand en af en toe proberen we er een fotootje bij te zetten 
 
HET BESTUUR 
 

ER zijn nog veel items die we moeten bekijken binnen het bestuur De volgende zijn er een aantal van 
➔ Zomertrainingen 2020 
➔ Voorbereiding U15Qualifyer 
➔ Subsidiedossier 2020 
➔ vergaderingen ivm Louke Wouterfonds, spelreglementen, verdeling ploegen  
➔ ... 

Heb jij over deze items een voorstel, idee of bedenking, dan kan je die altijd kwijt via de mail 
info@pioneers.be of je spreekt één van de bestuurdersleden aan  
 
INSCHRIJVINGEN 
 

De inschrijvingen bij de vbsl start ik rond half februari. Voorwaarden om in orde te zijn 
- ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier 
- betaling van het inschrijvingsgeld 
 
Wil je graag een reeds ingevuld inschrijvingsformuleer dat je alleen moet nakijken en ondertekenen. 
Stuur gerust een mailtje naar ann.de.keyser70@hotmail .com. vermeld ineens je mutualiteit en ik 
stuur het document voor terugbetaling mee. 
Lukt de betaling voor jou niet zo goed in één keer, laat het me weten en samen maken we een plan 
om dat in orde te brengen   
 
Als er nog andere vragen zijn, aarzel niet om mij aan te spreken. 
Ann.De.keyser70@hotmail.com  of 0486/467241 
 
https://www.pioneers.be/single-post/2019/12/08/Inschrijvingen-2020 
 

U15 EUROPEEN QUALIFYER  
 

Van 21/07 tot 26/07/2020 zullen we op Pioneers dit tornooi organiseren. Hiervoor zoeken we nog vele 
vrijwilligers, zowel op sportief vlak als op organisatorisch vlak als mensen die gewoon willen helpen. 
Ben jij iemand die ons één of meerdere dagen kan helpen, aarzel niet en stuur een mailtje naar 
info@pioneers.be 
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 OPLEIDINGEN 
 
Er zijn verschillende opleidingen op komst, hier een overzicht met link naar de inschrijvingen  
 

- Beeball begeleider 
o 23/02/2020 van 9u30 – 12u45 
o Oostende Piranhas : sportzaal De Spui, E. Moureauxlaan 1A, 8400 Oostende 
o Inschrijvingen tem 16/02/2020 
o Kostprijs : gratis 
o Inschrijvingen ; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekkHlvV2XYmmUq7o2iJI3UKFTztLFLQzexq
2vmlX_2uGnSgw/viewform 
 

- Jeugdofficial 
o 18/03/2020 van 19u00 – 22u00 
o Hoboken Pioneers 
o Inschrijvingen tot 3 dagen voor aanvang van de cursus: info@vbsl.be 
o Kostprijs : gratis 

 
Of 
 

o 25/03/2020 van 19u00 – 22u00 
o WBA Foxes 
o Watermolenstraat 116, 9100 Sint Niklaas 
o Inschrijvingen tot 3 dagen voor aanvang van de cursus: info@vbsl.be 
o Kostprijs : gratis 

 
 

- Regionaal Scoorder 
o 19 en 26/03/2020 van 19u30 –-tot ong 22u30 
o Beveren Lions, klapperstraat 103,9120 Beveren 

 
OF 
 

o 03 en 10/03/2020   van 19u30 tot ong 22u30 
o Zottegem Bebops : kattenberg 1, 9620 Zottegem 

 
o Inschrijvingen tem 10/03/2020 
o Kostprijs : gratis 
o Inschrijvingen :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXeZohtvPPC5mfB6v-
u45gMZgbx3YpKKCp0xTfJ9IhVPPUfw/viewform 
 

- Regionaal umpire 
o 17 en 24/03/2020 van 19u30 tot ong 22u30 
o Beveren Lions, klapperstraat 103, 9120 Beveren 
o Inschrijvingen tem 10/03/2020 
o Kostprijs gratis 
o Inschrijvingen : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnWrzvWtXTyYVTNaq1tfNIL5LvyOTZZMvD
mQmPq52akMj7vA/viewform 

 
KANTINE EN FRITUUR 
 

Dit jaar zullen er enkele wijzigingen gebeuren in de frituur en in de kantine 
 
Zo willen we ons aanbod in de kantine beperken, meer informatie daarover volgt nog. 
Wil je  een feestje geven, dan kunnen er zeker aparte afspraken gemaakt worden wat betreft het 
aanbod.  
 
Wat het frituur betreft gaan we vanuit het bestuur de aankopen doen. We zorgen ervoor dat er altijd 
genoeg voorraad is aan frieten en vlees. Wil jij graag het frituur openen bij een evenement of gewoon 
tijdens je wedstrijd,  aarzel niet contact op te nemen met ann.de.keyser70@hotmail.com en we 
maken hiervoor de nodige afspraken.  
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COMMUNICATIE 
 

Vanuit het bestuur willen we graag dat onze communicatie meer uniformiteit heeft. Daarom vragen 
we om alle communicatie van clubactiviteiten, die je wil publiceren op PIONEERS, te laten passeren 
via Stefan de Keyser.  
Via onze website zal er dan een evenement aangemaakt worden dat ook op facebook gepost zal 
worden. Aan de coaches vragen we dan deze te delen op hun persoonlijke facebookpagina’s en 
eventueel nog gerelateerde facebookpagina’s zoals VBSL of recreanten.  
Uiteraard mag je een volledig afgewerkt voorstel doorsturen met eventuele een foto. Wil je alleen de 
gegevens doorgeven, dan maakt Stefan er wel een geheel van.  
 
Wil je met je eigen ploeg iets doen, en dat alleen delen op je persoonlijk facebookpagina, dan ben je 

uiteraard vrij om dat zelf te doen.  
 
 
 
VERTROUWENSPERSOON 
 

Pioneers heeft vanaf nu een vertrouwenspersoon! 
 Hey, ik ben Laura Rypens. Mama van Lucas (kadetten) en Jasper (miniemen) en vrouw van Tom 
Lorrentop (coach kadetten, coach miniemen en voorzitter). In het professionele leven werk ik als 
psycholoog en coach, en neem dan ook met plezier de rol van vertrouwenspersoon op voor Pioneers. 
Ik vind het belangrijk dat (jonge) spelers, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen binnen 
Pioneers bij iemand terecht kunnen met een vraag, bezorgdheid of melding. Je kan erop rekenen dat 
ik luister, discreet handel én onafhankelijk werk. Spreek me gerust aan op de club, bel 
(0496/05.58.45) of stuur me een mailtje (laura_rypens@hotmail.com). 
 
WINTERTRAINING 
 

De wintertraining zijn van start gegaan en lopen tot 15 maart 2020 
 

zaterdag: sportschuur: vanaf 7 december tem 14 maart 

13u tem 14u00: recreanten (3/3 + 2/3) 

13u30 tem 14u: 1/3 zaal: opwarming senioren/U23 

14 tem 15u30: U23 en Senioren 

Zondag: Sporthal Pius X: vanaf 1 december tem 15 maart 

10u30 tem 12u00: pupillen 

12u00 tem 14u00: SH 1 + 2  

14tem 15u30: Cadetten (2de deel van de training 1/2 zaal) 

14u30 tem 16u: miniemen (1ste deel van de training 1/2 zaal) 

18u tem 20u: SD 1+2 

 

ACTIVITEITEN DE KOMENDE DAGEN/WEKEN/MAANDEN 
 
 
DATA ACTIVITEITEN 2020 
 

Noteer alvast deze data voor het speeljaar 2020. Meer info volgt zeker nog op de juiste moment. 
Je kan deze ook volgen op onze website www.pioneers.be. 
Voorstellen voor andere activiteiten voor de club kan je altijd indienen via info@pioneers.Be 

 

o 30 mei : recreantentornooi “Sloppy Fuckers” 

o 06 Juni: eerst krakkentoornooi 

o 21-26 Juli U15 Europeen Qualifier op Pioneers 

o 1 aug : recreantentornooi “Pioneers” 

o 09-13 Aug : basebalkamp 

o 12 September: tweede krakkentoornooi 

mailto:info@pioneers.Be


 
 
NICE TO KNOW 
 

TROOPER 
 
 
De eerste 133 euro is gestort, blijven aankopen via TROOPER is de boodschap 
 
Ken je het nog? Een heel eenvoudige manier om onze kas te spijzen 
 
Ga naar onze website en kik op Trooper – zoek je winkel en plaats je bestelling. 
Een percentale van je aangekocht bedrag wordt aan Pioneers geschonken zonder dat jij maar één 
cent extra moet betalen 
 
Het is eindelijk zover, deze maand zullen de eerste resultaten hiervan uitbetaald worden. Maar we 
kunnen nog meer, dus zeker blijven voortdoen want alle centjes zijn welkom 
 
 
PAYCONIQ 

Ik kan het maar blijven herhalen in de hoop dat iedereen die op zijn gsm zet !!! 

Vanaf nu kan je op de club de barcode scannen om sneller op de site van pioneers te komen om zo 
je rekening te betalen. 

Drink jij geregeld iets tijdens de trainingen ? Aarzal dan niet om deze te installeren, zo kan je direct 
betalen zonder op de boek terecht te komen. De nieuwe Payconiq by Bancontact-app combineert het 
beste van twee werelden: de verrassende eenvoud van Payconiq en de enorme reikwijdte van 
Bancontact. Betalen en betaald worden ging nog nooit zo vlot! 

Nog niet volledig overtuigd? Lees dan onderstaande en u zal snel bekeert worden 

https://www.payconiq.be/nl/particulier 

 
 
Ann De Keyser  
Vanuit het bestuur 

 

https://www.payconiq.be/nl/particulier


  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


