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Beste Islanders,
Het zomerseizoen 2012, zit er inmiddels een kleine maand op. Een mooi seizoen waar we naast de
viering van ons 20-jarig bestaan en het kampioenschap van de junioren, op 1 december een mooi
slot aan kunnen geven tijdens onze jaarlijkse seizoensafsluiting in de kantine. Nodig al je familie,
vrienden, buren en collega’s uit, en laat dit weten aan de organisatie:
seizoensafsluiting2012@hotmail.nl
Tijdens de seizoensafsluiting zullen naast de beste slagmensen en de MVP’s ook de nodige mensen
“in het zonnetje” worden gezet. Vind jij dat iemand dit echt verdiend, doordat hij/zij dit seizoen op
een bijzondere manier, of zich al jaren belangeloos inzet voor The Islanders, geef dit uiterlijk 25
november door met je motivatie waarom naar: seizoensafsluiting2012@hotmail.com
De jeugdteams hebben de voorbereiding voor 2013 reeds gestart met de zaaltraining en vanaf
januari zullen ook de senioren teams de zaal in gaan om zich klaar te stomen voor het nieuwe
seizoen, informatie hierover volgt op korte termijn vanuit de TC.
Wij hopen natuurlijk dat iedereen nog jaren lid zal zijn van The Islanders. Indien je je lidmaatschap
voor 2013 op wilt zeggen, zorg er dan voor dat je dit voor 1 december per e-mail hebt gedaan:
secretaris@the-islanders.nl
Hoe betrokken ben jij? Op de onze website: www.the-islanders.nl staat een link naar Sponsorkliks,
wil je online winkelen, klik op de banner en kies je online winkel, je sponsort hiermee automatisch
onze eigen club, gratis! Deel het met iedereen, hoe meer er van gebruik wordt gemaakt, hoe meer
sponsorgeld we ontvangen.
Het jaar 2013 zal wederom een uitdagend en spannend jaar worden, dit jaar hebben wij, na het
afscheid van Vincent en Wanda, noodgedwongen met 3 personen een bestuur gevormd. Wij zoeken
minimaal 3 enthousiaste bestuursleden om met een bestuur op volle sterkte te kunnen blijven
werken aan de toekomst van onze vereniging, op sportief, financieel en sociaal vlak.
Wij doen hiermee een dringend beroep op een ieder, ben of ken jij diegene, neem dan contact op
met Martin voorzitter@the-islanders.nl of 0624317707.
De boekjes van de Grote Clubactie zijn inmiddels binnen en er wordt druk gewerkt aan het invoeren.
Echter, via http://online.clubactie.nl/HSVTHEISLANDERS kunnen nog steeds loten worden verkocht!!
Zet je in en stuur deze link door naar je eigen contactpersonen, zet hem op je Facebook, post hem op
twitter, Hyves of je LinkedIn en moedig je contactpersonen/vrienden aan ons te steunen!
Met vriendelijke groet,
Greta, Martin en Jan
Bestuursbericht HSV The ISLANDERS
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