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Mededelingen van het bestuur, nummer 4                                                                         23 December 2014 

Beste Islanders, 

Zo vlak voor de feestdagen en de afsluiting van het jaar nog even een bericht vanuit het bestuur.  

Sportief gezien is afgelopen seizoen enigszins onherkenbaar geëindigd: voor het eerst in lange tijd 

hebben we geen kampioenschap mogen vieren. Toch is het seizoen niet slecht verlopen, alle teams 

hebben zich danig geweerd in hun competities en enkele teams hebben tot in de tweede helft van 

het seizoen uitzicht gehad op de bovenste plaatsen. 

Zoals aangegeven aan het eind van het jaar hebben we de sponsoraanpak nieuw leven ingeblazen. 

We hebben inmiddels ook drie nieuwe sponsoren mogen verwelkomen en hopen dit in 2015 door te 

zetten. Daarnaast hebben we afgelopen seizoen na 22 jaar afscheid genomen van de traditionele pin 

stripes en een nieuw Islanders pak geïntroduceerd, is onze website vernieuwd en verwachten we 

binnenkort onze 200ste like op Facebook. 

Helaas staan we als sport en als vereniging echter de aankomende jaren voor stevige uitdagingen. 

Tijdens de jaarafsluiting had ik het er al even over en alvorens we 2014 afsluiten wil ik jullie alvast de 

laatste stand van zaken doorgeven.  

Sinds de jaarafsluiting heeft HB2 voor aankomend seizoen een nieuwe coach gevonden: Ron 

Stofregen. Ook voor SB2 hebben we met Dave van Dijk een nieuwe trainer/coach gevonden. Wij 

wensen Ron en Dave veel succes en plezier met hun teams en danken hem bij voorbaat voor zijn 

inzet! Echter, op dit moment zoeken we nog steeds trainer/coaches voor Honkbal 1 en de Junioren. 

Nog steeds een enorme opgave. Wij zien als bestuur ook geen mogelijkheid meer om dit via externe 

coaches op te lossen en hopen daarom nog steeds op leden vanuit de club die deze uitdaging aan 

willen gaan. 

Eén ding is voor het bestuur wel duidelijk: een uitdaging van deze orde binnen het technisch kader 

dient in de toekomst te worden voorkomen.  

Daarnaast weten jullie dat de TC afgelopen jaar is opgestapt. Anouk en Ben hebben zich overigens 

nog steeds fantastisch ingezet door het regelen van verschillende activiteiten zodat de zaken gewoon 

doorliepen, dank daarvoor! In ieder geval heeft het bestuur gedacht dat dit ook een kans is om het 

technisch beleid in zijn gehele omvang tegen het licht te houden. 

Daarom ben ik erg blij te mogen melden dat Jan van Zanten en Peter Roubos bereid zijn gevonden 

om samen na te denken over het technisch beleid van de Islanders en het bestuur hierin te 

adviseren. Jan en Peter zullen geen commissie vormen en zullen geen activiteiten coördineren; zij 

zullen zich volledig richten op een advies over wat we vanuit technisch beleid moeten veranderen of 

verbeteren. Vanuit dit advies zullen we verder moeten kijken hoe we als vereniging de kern van onze 

vereniging (honk- en softballen) structureel naar een hoger niveau kunnen brengen. Focus ligt dan op 

de structuur, trainers, coaches en actieve leden. 
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Dit is zeker geen aanpak voor de korte termijn. En de huidige uitdagingen met betrekking tot trainers 

en coaches is dan ook zeker niet direct opgelost. Het is wel de weg die moet worden ingezet om op 

de lange termijn structureel een solide technisch kader te hebben en succes zal in de 2de fase dan ook 

zeker van meer leden dan alleen Jan en Peter afhankelijk zijn. 

Helaas is het technisch kader niet de enige uitdaging die we hebben. In oktober heeft het bestuur de 

hele vereniging doorgelicht en gekeken hoe de organisatie ervoor staat. Hieruit is gebleken dat er 

een groot aantal “vacatures” zijn binnen de vereniging. Plekken waar geen structurele of incidentele 

support is en waar dus gaten vallen. Gaten die ervoor zorgen dat we als vereniging steeds moeilijker 

op een goede manier onze sport kunnen aanbieden. Gaten ook die in principe alleen kunnen worden 

ingevuld door ONS. ONS als in leden die graag willen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen de 

juiste begeleiding hebben, leden die ervoor willen zorgen dat onze leden en bezoekers een natje en 

droogje kunnen krijgen in de kantine, leden die graag eens willen kijken of er geen bedrijven zijn die 

ons willen sponsoren, enz.  

Op de volgende pagina vinden jullie een overzicht van de Islanders. Dit overzicht is niet 

allesomvattend maar is bedoeld op een beeld te geven, een beeld wat volgens het bestuur helder is. 

Alleen als we samen als leden en ouder van jeugdleden de schouders eronder zetten en ons 

afvragen: “waar kan ik mijn nou eens voor inzetten”, alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat we als 

vereniging deze uitdagingen te lijf kunnen gaan. En daarbij hoeft het echt niet te gaan om deelname 

in een commissie, ook eenmalige hulp zoals het organiseren of coördineren kan al een enorm 

positieve impact hebben! Het staat jouw vrij, The Islanders is jouw vereniging! Daarnaast kijken wij 

als bestuur kritisch naar de huidige invulling van activiteiten met de vraag wat nodig is en of we 

sommige zaken niet op een meer efficiënte wijze kunnen inrichten. Ik ben ervan overtuigd dat we 

samen de juiste invulling en oplossingen kunnen vinden. 

Voor nu wens ik jullie allen ontzettende fijne feestdagen met familie en vrienden en een goede 

jaarwisseling. Tot in 2015! 

Vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 Martin 

 

 

 

 

 

 

Ps. 3 januari, 15:00: Nieuwjaars-snertwandeling. The Islanders wil het jaar eens geheel anders 

beginnen. De nieuwjaarsreceptie beginnen we deze keer met een gezellige korte wandeling over de 

buitendijk en door de bossen (ongeveer 45 minuten). Na terugkomst in clubgebouw 't Vuufde Honk 

staat er voor alle deelnemers een dampende soepkom snert klaar. Daarna is er uiteraard nog volop 

ruimte voor een borrel en het nieuwjaarwensen.  
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