
PART I WEDSTRIJDBEZOEK ALMERE CITY FC’ 
PART II ‘KLEEDKAMERSESSIE’ 
PART III ‘RONDLEIDING YANMAR STADION’
PART IV ‘LIDMAATSCHAP KIDSCLUB DE EIGENWIJSJES’

Korte uitleg: De verlenging bestaat uit vier hoofdstukken. Het is geen must om gebruik te maken van de hoofdstukken 
tijdens de verlenging. De verlenging wordt gezien als terugkomdag. De terugkomdag is een extraatje, waarbij het 
lespakket op een waardige en leuke manier wordt afgeloten met de klas.

PART I 
‘WEDSTRIJDBEZOEK ALMERE CITY FC’ 
N.B. Op aanvraag en beschikbaarheid van 
wedstrijdkaarten.

De gehele klas brengt een bezoek aan het Yanmar 
Stadion, waarbij een wedstrijd van Almere City FC wordt 
bezocht. Almere City FC neemt hierbij de kosten voor de 
wedstrijdtickets op zich.

PART II 
‘KLEEDKAMERSESSIE’ 
N.B. Op aanvraag en beschikbaarheid, waarbij een 
fee van €2,- per deelnemer wordt gevraagd.

Altijd al eens een les/ sessie willen ervaren in de 
kleedkamer van het eerste elftal? Zo’n kleedkamersessie 
kan eventueel gecombineerd worden met ‘Part III De 
rondleiding’, al is dit afhankelijk van de beschikbaarheid. 
In een inspirerende omgeving, worden de leerlingen door 
medewerkers van Almere City FC op een motiverende 
manier toegesproken over ‘vriendschap en respect’, 
‘bewegen en gezonde voeding’ en ‘excelleren’. Almere City 
FC neemt hierbij de kosten voor de wedstrijdtickets  
op zich.

PART III 
‘RONDLEIDING YANMAR STADION’
N.B. Op aanvraag en beschikbaarheid, waarbij een 
fee van €2,- per deelnemer wordt gevraagd.

De klas komt op een afgesproken tijdstip naar het 
vernieuwde Yanmar Stadion en krijgt een exclusieve 
rondleiding, waarbij o.a. de kleedkamer van het eerste 
elftal, de stadion-speaker ruimte, de SHARP Businesslounge 
en het businessterras wordt aangedaan. Afgesloten 
wordt in de Fanshop, waarbij alle aanwezigen een mooie 
reductie voorgeschoteld krijgen voor de aanschaf van 
(gepersonaliseerde) merchandise van de club. Uiteraard 
hoort hier ook het ‘trekken van een gezonde snack uit de 
FEBO muur’ bij.

PART IV 
‘ LIDMAATSCHAP KIDSCLUB DE EIGENWIJSJES’

Leerlingen van alle deelnemende klassen hebben de 
mogelijkheid om (gratis) lid te worden van de kidsclub 
van Almere City FC, met alle voordelen van dien. Dit 
lidmaatschap is geldig tijdens het lopende seizoen. Bij 
verlenging van het lidmaatschap, voor het nieuwe seizoen, 
dient dan het huidige tarief betaald te worden (seizoen 
2020-21 á € 15,-).

Voor meer informatie zie ook www.almerecity.nl of neem 
contact op via info@almerecity.nl 

HOE ZIET ‘DE VERLENGING’ ERUIT?

#vuurvoorflevoland




