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Beste Leden,
Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden gespeeld en vanaf aankomend weekend zullen de
meeste teams weer ‘de diamond betreden’. Ik hoop dat iedereen van de korte break heeft kunnen
genieten en de batterij weer heeft opgeladen om richting het einde van het seizoen die belangrijke hits
te slaan en runs te scoren.
Naar aanleiding van de toetreding van Greta tot het Bestuur hebben we de gelegenheid gebruikt om in
de volle breedte naar de portefeuilles en de verdeling hiervan binnen het Bestuur te kijken. Per heden
zal Greta zich richten op de werving van sponsoren en leden. Daarnaast zal Greta zich richten op de
coördinatie van de verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld de seizoensafsluiting. Tevens zal ik
(Martin) richting de Kantinecommissie als contactpersoon optreden en daarmee de rol van Wanda
overnemen.
Helaas hebben we als Bestuur moeten concluderen dat het geregeld voorkomt dat leden met de auto
het complex betreden. Daarom wil ik graag nogmaals wijzen op het beleid hieromtrent; auto’s horen
op het parkeerterrein en men dient lopend het complex te betreden. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld
situaties van bevoorrading kantine, afleveren/ophalen van de kas en afleveren zware bouwmaterialen.
Het ophalen en afleveren van de materiaaltassen is geen situatie die recht geeft om met de auto op
het complex te komen. Het Bestuur wil nogmaals aangeven dat alle leden worden geacht zich aan dit
beleid te houden.
Zoals jullie hopelijk al hebben gelezen heeft de TC het initiatief genomen om
Nederlands bekendste honkballer Robert Eenhoorn naar The Islanders te halen. Ergens in september
zal hij ons bezoeken voor een presentatie. De precieze datum volgt nog maar we hopen dat alle
trainers, coaches, seniorleden en junioren deze mooie gelegenheid grijpen om iets op te steken van
deze oud-speler van o.a. New York Yankees.
Tevens wil ik jullie nog wijzen op nieuws omtrent één van onze oud-leden: Aram van der Wal, vorig
jaar nog spelend in Islanders HB1 speelt op dit moment in de Honkbal Hoofdklasse bij
Sparta/Feijenoord! Aram is vanuit de Rookie League doorgedrongen tot het eerste team. Een mooie
prestatie van Aram en als vereniging mogen we trots zijn dat hij als voormalig Islanders is
doorgedrongen tot het hoogste niveau binnen Nederland. Op dit moment is Aram met zijn team
verwikkelt in de Playdown. Wil je hem aanmoedigen? Kijk dan op de site van de KNBSB voor de
volgende wedstrijd van Sparta/Feijenoord.
In het begin van het seizoen is met de contributie factuur een inschrijfformulier verzonden. Dit
formulier is ook voor actieve leden. Hierbij willen we jullie verzoeken om deze inschrijfformulieren zo
spoedig mogelijk ingevuld in te leveren in de kantine. Ben je dit formulier kwijt? In de kantine liggen
blanco formulieren klaar.
Afsluitend wensen we alle teams veel succes met het restant van de competitie en ik hoop jullie snel
te treffen langs het veld.
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