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Beste Leden,

De competitie is inmiddels in volle gang met wisselende resultaten voor de teams. Op de site kun je
de actuele situatie per team bekijken of beter: kom eens kijken en steun onze teams bij de
wedstrijden! Zelf heb ik het als speler altijd erg fijn gevonden om ondersteund te worden door
publiek en de ondersteuning van enthousiast publiek kan net die extra run opleveren die zorgt voor
de overwinning.
25 juni vindt de jaarlijkse Rabobank Fietsdag weer plaats. Tijdens deze dag kunnen verschillende
fietsroutes worden afgelegd waarbij met een bedrag voor de vereniging bij elkaar kan fietsen. The
Islanders is een van de verenigingen die kunnen worden ondersteund. Ben je een fietsliefhebber, wil
je het eiland eens met de fiets verkennen of wil je gewoon The Islanders financieel ondersteunen, vul
dan startnummer 48 in op je startkaart. Meer informatie over de fietsdag kun je vinden via onze site.
Het bestuur heeft tot op heden nog van geen enkel team een voorstel ontvangen over hoe ze
invulling kunnen geven aan de Teamdagen. De Teamdagen houden in dat van elk team minimaal 1
keer per jaar wordt verwacht dat ze op een zaterdag (andere dagen staan ook vrij) een activiteit voor
de vereniging uitvoert. De activiteit dient ter ondersteuning van de vereniging en ter ontwikkeling
van de teamgeest. Voorwaarde is dat de activiteit past binnen het beleid en de doelstellingen. We
roepen jullie hierbij dan ook op om na te denken hoe jij en je team hier invulling aan kunnen geven
en dit met je coach te bespreken. Omdat we als bestuur wel het een en ander moeten afstemmen
hebben we 14 juni als uiterlijke datum voor het aandragen van initiatieven vastgesteld. Indien we
voor 14 juni nog geen voorstel hebben ontvangen zal het bestuur zelf de Teamdagen en activiteiten
vaststellen.
Zoals jullie hebben kunnen zien is er inmiddels een flink gat gegraven om de kantine. Binnenkort
wordt het zand geleverd. De datum waarop we het terras zelf willen gaan leggen staat nog niet vast
maar de doelstelling is om het terras voor de maand julie definitief klaar te hebben. We zijn daarom
naarstig op zoek naar mensen die verstand en ervaring hebben met het leggen van een terras maar
ook mensen die bereidt zijn om een dag hiervoor de mouwen op te stropen. Wil jij de vereniging
hiermee helpen; geef je dan op bij Vincent! (vincent.quispel@gmail.com)
Afsluitend willen we jullie nog attent maken op de mogelijkheid om nieuwe leden en/of sponsoren
aan te dragen tegen korting op je lidmaatschap. Voor een nieuwe lid kun je rekenen op 10% korting
en deze kan bij 2 leden oplopen tot maximaal 20% korting op je lidmaatschap. Voor een nieuwe
sponsor (donateurs zijn erg welkom, maar vallen hier niet onder) krijg je zelf 15% korting en die kan

bij 2 sponsoren zelf tot maximaal 30% oplopen. Dit is dus een uitgelezen mogelijkheid om mee te
helpen aan de ontwikkeling van de vereniging en zelf daarbij ook nog eens voordeel te genieten! Wil
je meer weten over de sponsormogelijkheden dan kun je op de site hier meer over vinden. Wil je
graag een sponsor benaderen met een folder; vraag naar de folder in de kantine of aan iemand van
de sponsorcommissie. Heb je al een potentiële sponsor benadert waar je nog mee in gesprek bent of
die geen interesse heeft; laat het dan ook even weten aan de sponsorcommissie zodat ze niet voor
een tweede keer hoeven aan te bellen (sponsors@the-islanders.nl).
Ik hoop jullie snel weer te treffen op het veld!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Martin

