Mededelingen van het bestuur

25 Augustus 2015

Beste Islanders,
Welkom terug van vakantie! De meeste van jullie zijn alweer volop gestart met trainen en
wedstrijden. Hier even een kort bericht vanuit het bestuur met wat kort nieuws. Voor mij zal dit het
laatste bestuursbericht als bestuurslid, maar daarover later meer.
Met de start van de 2de competitiehelft wordt het natuurlijk ook tijd om te kijken welke teams nog
uitzicht hebben op het kampioenschap. Met ups-and-downs draait HB1 uitstekend mee in de
competitie en staat momenteel 3de met 3 punten achterstand op de nr.1. Het 1ste jaar met een
nieuwe coach en enkele nieuwe spelers is nooit gemakkelijk, maar met de resultaten wordt een
goede basis gelegd voor opvolgende jaren. Hoewel niet alles meer in eigen hand na het gelijke spel
van afgelopen zondag tegen Schiedam maakt HB1 nog steeds kans op de titel.
SB1 draait net als HB1 een prima seizoen in de nieuwe samenstelling. Hoewel voor ons vrouwelijk
vlaggenschip de titel uit zicht is wordt net als hier de basis
gelegd voor opvolgende jaren. Enkele dames van SB2 zijn
moeiteloos ingestroomd wat ook goed is voor de
doorgroei en voor andere ambitieuze SB2 dames laat zien
dat inzet wordt beloond.
Zowel SB2, HB2 als HSB draaien goed mee in hun
competities en staan momenteel in de middenmoot. De
Pupillen zijn aan hun tweede competitiedeel begonnen
met nieuwe tegenstanders na de eerste helft te zijn
geëindigd op de 4de plaats. Onze Junioren staan echter fier aan kop in hun competitie! Met 5 punten
voor op de nr. 2 maken zij een reële kans op de titel! Ondanks dat er af en toe met minder dan 9 man
gespeeld moet worden en het team constant door blessures wordt geplaagd strijden ze elke
wedstrijd voor de winst. Met goede resultaten. We verheugen ons op de aankomende wedstrijden,
te beginnen op vrijdag 28 augustus thuis tegen nr. 3
Holy. Publiek is natuurlijk welkom om onze jongens te
steunen, dus kom onze toppers aanmoedigen!
Helaas hebben we opnieuw een uitdaging met
betrekking tot het softbalveld. Deze keer hebben we
een klacht ontvangen vanuit het aangrenzende
bungalowpark in verband met ballen over het hek. Na
gesproken te hebben met de Vereniging van
Eigenaren heeft Teunis namen het bestuur gekeken
naar de kosten om het huidige linksveld hek door te
trekken naar het midveld. Hiermee zouden alle
bungalows worden afgeschermd door een hoog hek. De kosten hiervoor liggen tussen de EURO 715.000, afhankelijk van de invulling. Het bestuur is van mening dat deze kosten niet voor rekening

van onze vereniging kan komen. We hebben de gemeente op de hoogte gebracht van de situatie en
onze conclusies gemeld aan de VvE. Wordt vervolgd.
Nu we richting het einde van de competitie gaan komt
ook langzaam aan de voorbereiding voor 2016 in beeld.
Alle coaches zijn uitgenodigd op donderdag 27 augustus
om bij te praten over stand van zaken en verwachtingen
voor volgend jaar. Het is zaak zo spoedig mogelijk een
goed beeld ter krijgen van de teams en begeleiding voor
volgend jaar. Verder wordt er door SB1 hard gewerkt aan
het afsluitende jaarfeest. De dames gaan er echt wat
moois van maken en ik weet zeker dat het een
fantastische avond wordt voor jong en oud. Ook wordt
er opnieuw een afsluitend honk- en softbal toernooi
gehouden op 10 oktober. Hier zullen we weer een aantal andere verenigingen ontvangen op wat
hopelijk opnieuw een geslaagd toernooi wordt.
Naar alle verwachting zal ik zelf niet aanwezig zijn op het afsluitende toernooi en award avond. Als
onderdeel van een exchange programme ga ik voor 12 maanden naar de VS. In de buurt van New
York ga ik werken voor het Amerikaanse hoofdkantoor van Canon. Voor mij persoonlijk een
fantastische kans op ontwikkeling. Daarnaast zijn Citi Field en Yankee Stadium op 25 en 35 minuten
van mijn verblijfplaats! Dus jullie zullen begrijpen waar ik geregeld te vinden zal zijn…. Natuurlijk is er
ook een keerzijde. Zo zal ik 12 maanden lang mijn familie, vrienden en de The Islanders moeten
missen. Met betrekking tot The Islanders betekent het tevens dat na mijn aftreden als voorzitter per
1 oktober mijn functie als bestuurslid definitief neerleg.
Daarmee roep ik ook namens het bestuur de leden op om als bestuurslid bij te dragen aan onze
mooie vereniging. Op dit moment telt het bestuur met Ed, Dorien en mijzelf 3 bestuursleden. In de
afgelopen maanden hebben we enkele leden benaderd toe te treden tot het bestuur helaas zonder
resultaat.
Informeer eens wat het inhoud om bestuurslid te zijn, het is een fantastische manier om bij te dragen
aan jouw vereniging. Denk je wel eens dat iets ‘beter’ of ‘anders’ kan, of mis je iets? Dit is een kans
om hier iets aan te doen!
Vriendelijke groet, namens het bestuur,

Martin

