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Beste leden en/of ouders/verzorgers,
In oktober hebben de evaluaties voor alle teams over het afgelopen seizoen plaatsgevonden. Als bestuur willen
we iedereen hartelijk danken voor de grote opkomst en de feedback, dit is erg gewaardeerd!
Toch willen we ook aangeven dat we geschrokken zijn door de kritiek op veel verschillende zaken. Dit heeft ons
niet koud gelaten!
Als bestuur proberen we zoveel mogelijk openheid over de gang van zaken te geven en staan altijd open voor
feedback. Wij proberen altijd in het belang van de vereniging te denken en handelen, en begrijpen dat dit soms
persoonlijk een teleurstelling kan zijn. We willen benadrukken dat dit nooit onze bedoeling is, The Islanders is
een vereniging waar we iedereen welkom is en dit ook laten voelen! Het is nooit onze intentie om iemand het
gevoel te geven dat hij/zij benadeeld wordt op welke manier dan ook. Echter moeten we soms (juist in het
belang van de vereniging) moeilijke beslissingen nemen.
Tijdens de evaluaties heeft een aantal leden aangegeven volgend jaar te zullen stoppen met honk/softballen,
wat we als bestuur betreuren en zorgwekkend vinden. Inmiddels hebben er al gesprekken plaatsgevonden en
hopen we dat deze aantallen niet zo groot zijn als ze in eerste instantie leken.
We willen deze winter en in het voorseizoen nog diverse activiteiten zo wordt er op dit moment aan een
scheidsrechters en scorecursus gewerkt. Ook willen we bij voldoende animo 1x per maand de kantine openen
om onder het genot van hapje en drankje bij te praten. We hopen dat er op grote schaal gebruik gemaakt zal
worden van de aangeboden activiteiten. Verdere informatie over de verschillende activiteiten volgt. Tevens
hopen we dat jullie ons kunnen helpen door waar nodig een steentje bij te dragen. We zijn immers met z’n
allen The Islanders en we vormen en dragen met z’n allen onze vereniging. Willen jullie ons helpen met
organiseren of heb je een idee? Laat het ons weten!
Tevens kunnen we jullie melden dat Niels Broeders is toegetreden tot de TC, waarmee de TC op dit moment
bestaat uit Britt, Anouk en Niels. Er wordt nog gezocht naar versterking, met name vanuit de Jeugd en Honkbal
kant; dus wil jij je steentje bijdragen neem dan contact via tc@the-islanders.nl! De TC is momenteel nog druk
bezig met de laatste hand te leggen aan de coaches en trainers voor 2012. Zodra alles helemaal rond is zullen
we jullie hierover in één keer informeren.
Graag nodigen we jullie uit voor een nieuwjaarsborrel op zaterdag 7 januari vanaf 16:00 uur in ’T Vuufde Honk.
ste
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen we dan het 20 jaar van bestaan van The Islanders
inluiden! We hopen jullie daar te treffen.
We hopen met dit bericht wat duidelijkheid en inzicht te hebben gegeven. Mocht er nog behoefte zijn aan een
persoonlijk gesprek om een en ander te bespreken kun je dit altijd aangeven en zal daar zeker tijd voor vrij
worden gemaakt!
Voor nu een fijne kerstdagen en jaarwisseling!
We hopen jullie allen in goede gezondheid te treffen in 2012!
Het bestuur

