
 
Welkom bij FB Agents!  
Super leuk dat je floorball gevonden hebt! In deze informatiebrief vind je alle relevante 
informatie over de club, de trainingen en hoe je je kunt aanmelden! Heb je na het lezen van 
deze brief nog vragen, stuur dan een mailtje naar fbagents@gmail.com en we komen zo snel 
mogelijk bij je terug. 
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Drie keer proberen, dan lid worden 
We snappen heel goed dat je een paar keer wilt proberen voordat je definitief besluit om lid te 
worden. Je kunt daarom 3x gratis floorball proberen en daarna beslissen of je door wilt gaan. Als 
je lid wilt worden van FB Agents dan stuur je na je derde keer een mailtje naar 
fbagents@gmail.com met je naam en achternaam, geboortedatum, adresgegevens 
(postcode/straat/woonplaats) en telefoonnummer. Daarmee melden we je aan bij de club. 
Hiervan krijg je altijd een bevestiging. 
 

Gebruik van materiaal 
Als club hebben we sticks die je kunt gebruiken voor je proeflessen en de eerste maand dat je lid 
bent van de vereniging. Daarna moedigen we je van harte aan om een eigen stick te kopen; 
beter om mee te oefenen en sowieso veel leuker om je eigen stick te hebben zodat je ook thuis 
kunt spelen! Wil je graag een stick kopen maar weet je niet waar? Kijk eens bij onze sponsor 
Amsterdam Floorball Sports (https://www.floorballsports.com/?lang=nl). Zij helpen je graag bij 
het uitzoeken! 
 
Communicatie 
We vinden het belangrijk om je op de hoogte te houden van wat er gebeurt bij de club. 
Daarvoor gebruiken we voornamelijk e-mail, maar ook whatsappgroepen voor de verschillende 
teams en trainingsgroepen. Houd ook in de gaten: 
WEB www.amsterdamfloorball.com 
MAIL fbagents@gmail.com 
FB @FloorballClubAmsterdamAgents 
INSTA floorball_agents_jeugd 

 

Competitie & toernooien 
Bij onze club kun je alleen trainen maar je kunt ook competitie spelen als je dat wilt. De 
competitie voor floorball is ongeveer 10 zondagen per jaar en wordt gespeeld in verschillende 
steden in het midden van Nederland. Als je interesse hebt dan kun je dit aangeven als je lid 
wordt van de vereniging.  
 
Verder organiseren we als club elk jaar jeugdtoernooien voor onze eigen jeugd zodat je ook 
tegen de groepen uit de andere stadsdelen speelt. Hier mag je altijd aan meedoen, ook als je 
geen competitie speelt. 


