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Beste Islanders,
Allereerst mag ik jullie namens het bestuur de beste wensen voor 2014 geven. Dat het een mooi,
sportief en vooral gezond 2014 mag worden voor jou en je familie!
Via dit bestuursbericht willen we jullie informeren over de details van ons nieuwe tenue. Vanaf 2014
zullen we aantreden in een volledig nieuw Islanders tenue en daarmee afscheid nemen van een onze
oude vertrouwde pinstripes. Een hele stap waarvoor we het als bestuur erg belangrijk vonden dat
alle leden de ruimte kregen om hierover mee te beslissen.
Een dergelijke overgang kan alleen goed plaatsvinden indien duidelijk is wat dit voor jullie als leden
inhoudt. Daarom zetten we in dit bericht voor jullie de verschillende ins en outs op een rijtje.
De nieuwe kleding
Jullie hebben gekozen voor een wit tenue met een rood geaccentueerd shirt voorzien van ISLANDERS
op de voorzijde en een lange witte broek met een rode bies (honkbal/jeugd) of een korte witte broek
met rood accent. Alle wijzigingen zijn verwerkt in het vernieuwde Islanders Kleding Voorschrift 2014
welke je kunt vinden op de website onder Ledeninformatie.
De overgangsregeling
Wij realiseren ons maar al te goed er hoge kosten zijn verbonden aan het aanschaffen van een nieuw
Islanders tenue en dat dit, zeker in deze tijden, flinke impact heeft op de totale ‘Islanders uitgaven’.
We hebben daarom de volgende regeling opgesteld welke jullie de mogelijkheid geeft de overgang
van onze huidige (oude) tenue naar het nieuwe tenue financieel te plannen.
Voor senioren geldt dat:
 Gedurende het seizoen 2014 de principiële stelregel dat teams uniform gekleed te dienen te
zijn opgeschort wordt opgeschort.
 Leden hebben zelfstandig de keuze om in 2014 wel of niet een nieuw tenue aan te schaffen.
 Leden dragen het huidige (oude) uniform OF het nieuwe uniform (geen combinaties).
Voor jeugdleden (t/m Junioren) geldt dat
 Gedurende de seizoenen 2014/2015 de principiële stelregel dat teams uniform gekleed te
dienen te zijn wordt opgeschort.
 Jeugdleden hebben zelfstandig de keuze om in 2014/2015 wel of niet een nieuw tenue aan te
schaffen.
 Jeugdleden kunnen een combinatie van het huidige (oude) en het nieuw uniform dragen.
Rugnummers
Leden die dit willen kunnen een rugnummer op hun shirt zetten. Rugnummers kunnen worden
aangevraagd via materiaal@the-islanders.nl en worden toegekend op basis van beschikbaarheid (wie
het eerst komt die het eerst maalt!). Rugnummers die zijn toegewezen blijven het gehele
lidmaatschap geldig. Indien je een rugnummer in gebruik hebt dient dit nummer op de voor- en
achterzijde van het shirt te worden opgenomen (niet enkel alleen de voor- of achterzijde).
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Bestellen
Bestellen van de kleding kan simpel via 2 manieren:
1. Door via onze eigen website of Facebook naar Covee Online te gaan (op onze homepage http://www.the-islanders.nl/ - Facebook - https://www.facebook.com/HsvTheIslanders)
waarbij je alles direct via Covee Online afhandelt, of
2. door het invullen van een Islanders bestelformulier (die kun je vinden op de website onder
ledeninformatie) waarna Greta voor de kleding de bestelling met Covee afhandelt en je
betaling via de vereniging loopt.
Op Covee Online vindt je alle kleding van The Islanders vermeldt (kijk onder Uniforms > Club
Uniforms > Dutch Clubs > Islanders), inclusief de maten etc. Let op: Indien je de website bestelt
wijzen we je erop dat je bestelling dient te voldoen aan het kledingvoorschrift: zorg er dus goed voor
dat je de juiste bestelling plaatst (let op bies, kleur en beschikbaarheid rugnummers)!
Wij wijzen er wel op dat als je graag voor seizoen 2014 helemaal in het nieuwe tenue wilt aantreden,
je rekening moet houden met een levertijd van minimaal 6 weken. Wil je zeker zijn dat we als
vereniging een vinger aan de pols kunnen houden: lever dan voor maandag 27 januari een
bestelformulier in bij Greta of via materiaal@the-islanders.nl.
Wij plaatsen dan de bestelling bij Covee, zorgen voor de uitreiking en betalen loopt ook direct via de
vereniging.
Mocht je aanvullende vragen hebben over de kleding, de maten, of andere zaken omtrent kleding:
dan kun je via materiaal@the-islanders.nl contact opnemen met Greta.
Afsluitend wil ik jullie alvast uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 8 februari
om 15:30. Een officiële uitnodiging volgt later, maar houdt de datum alvast vrij zodat je je stem kunt
laten gelden!
We hopen jullie te treffen op de ALV en wens jullie veel succes tijdens de wintertrainingen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Martin

Bestuursbericht HSV The ISLANDERS

pagina 2

