
 

Mededelingen van het bestuur, nummer 7 15 december 2010 

Beste Leden, 

 Zo vlak voor de feestdagen nog even een update vanuit het Bestuur. Zaterdag 4 december heeft het Bestuur 

vergaderd over de begroting voor 2011, het Beleidsplan 2010 - 2013 en een verzoek vanuit de Gemeente 

Oostflakkee. 

  

Vanuit diverse Commissies zijn verzoeken om fondsen voor 2011 gekomen. Het Bestuur heeft gekeken naar de 

aansluiting op het Beleidsplan en de financiële mogelijkheden en op grond hiervan budgetten toe- dan wel 

afgewezen en verwerkt in de begroting van 2011. In de Ledenvergadering 2011, waarvoor begin volgend jaar 

een uitnodiging zal worden verzonden, zal het Bestuur de begroting toelichten. 

  

Het Beleidsplan is aangepast en aangevuld naar aanleiding van het overleg met de Leden. Het bestuur heeft 

verder een de verschillende beleidsdoelstellingen verdeeld over de bestuursleden en vanuit hem/haar worden 

de doelstellingen verder opgepakt. We hopen op de steun van de Leden in het verder uitwerken en behalen 

van de doelstellingen aangezien het Bestuur dit niet alleen kan. Nog voor de kerst zal de update van het 

Beleidsplan worden gepubliceerd op de website. Zie je iets waarin je je steentje zou kunnen bijdragen, laat het 

ons weten! 

  

Eind november heeft het Bestuur gesproken met de Gemeente. Tijdens dit gesprek is onder andere gesproken 

over de aanleg van de slagtunnel, het terras en mogelijkheid voor verlichting van het voetpad (check 

http://www.the-islanders.nl). Tevens heeft de Gemeente een verzoek gedaan om te kijken naar de 

mogelijkheid dat DBGC voor trainingen gebruik maakt van het veld van Islanders. Het Bestuur heeft besloten 

met de Gemeente in gesprek te gaan over dit verzoek. Er is hierover geen definitief besluit genomen. 

Vanzelfsprekend stelt het Bestuur de belangen van Islanders voorop. Zodra er meer bekend is zullen we jullie 

hierover informeren. 

Voor het dames softbal team zijn we druk bezig dames te werven om komend jaar naast SB1ook met een SB2 

team (gezelligheid/opleidingsteam) deel te nemen aan de competitie. Is er iemand in jou omgeving die hier 

interesse in heeft neem dan contact met Anouk of Paul Waldekker via islanderssoftbal@hotmail.com  

Heb je interesse om volgend jaar te gaan Heren Softballen of als coach/begeleider betrokken te zijn bij dit 

team, ben je van harte welkom a.s. zaterdag 18 december om 11.00 in de kantine alwaar we zullen bespreken 

hoe we 2011 vanuit aanvliegen. 

 

Het Bestuur wenst alle Leden fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling toe. 

We hopen op 8 januari samen met jullie het glas te heffen op 2011! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

het Bestuur 
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