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Beste Leden,
Het kan bijna niemand ontgaan zijn: SB1 is kampioen van de 3de klasse! Een fantastische prestatie en
hierbij wil we de speelsters maar zeker ook de coaches Paul, Niels en Mark nogmaals feliciteren met
dit mooie resultaat.
Nog een mooie prestatie die vele leden en bezoekers wellicht niet zo opvalt is dat onze kantine er
wekelijks schoon bijligt! Het afgelopen seizoen is 'T Vuufde Honk door met name ouders en
verzorgers van jeugdleden, wekelijks schoongemaakt. De kantinecommissie en het bestuur zijn erg
blij met deze betrokkenheid van ouders en verzorgers bij onze vereniging. Door hun ondersteuning
ligt het visitekaartje van onze vereniging er wekelijks schoon bij! Aan een ieder die hier afgelopen
seizoen heeft meegeholpen; via deze weg alvast bedankt!
Met het einde van het seizoen komt ook de seizoensafsluiting weer in beeld. De feestcommissie is
inmiddels druk bezig met de planning en opzet om ook dit jaar het seizoen in stijl af te sluiten. Houdt
zaterdagavond 26 november in ieder geval vrij in de agenda; dan worden de Oscars...... eh, Awards
uitgereikt. In dat kader wil het bestuur jullie verzoeken om op voorzitter@the-islanders.nl melding te
maken van naam en achtergrond indien je vindt dat een vrijwilliger een zonnetje verdient. Daarnaast
zijn foto's en filmpjes welkom. Heb je beeldmateriaal stuur het naar fotoislanders@gmail.com, dan
hebben we de mogleijkheid dit met alle leden te delen op de seizoensafsluiting. Houdt daarnaast je
mail en de website in de gaten..... de uitnodiging zal niet lang op zich laten wachten!
Aankomende week zijn de evaluaties van de verschillende teams, daarna zal bekend worden wie
volgend seizoen in welk team zit. Wil je je lidmaatschap opzeggen dan dien je dit voor 1 december
2011 schriftelijk kenbaar te maken bij Wanda. Indien je dit niet op tijd doet wordt je ingeschreven
voor 2012 en ben je contributie verschuldigd. Daarnaast willen we jullie nogmaals verzoeken het
machtigingsformulier dat jullie eerder dit jaar hebben ontvangen in te leveren bij Wanda. Mocht je
niet gebruik willen maken van de automatische machtiging dan kun je dit aangeven. We verzoeken je
dan wel om het formulier voorzien van bankrekeningnummer in te leveren. Doe je dit niet; dan
kunnen we een eventueel voorschot in verband met kantinediensten en of scheidsrechtersbeurten
niet terugbetalen! Ben je dit formulier kwijt; kijk dan op de website onder 'lid worden' en dan
'inschrijfformulier'.
Afsluitend willen we jullie nog wijzen op de Grote Clubactie. De jeugdteams zijn inmiddels met de
traditionele loten langs de deuren. Iedereen kan nu echter simpel meedoen! Ga naar de volgende
link; http://www.mijnclubactie.nl/teams/the-islanders/ en koop direct loten of..... klik op de link
'Stuur door!' en gebruik je netwerk om onze vereniging te ondersteunen!! Zelf heb ik inmiddels mijn
Gmail en Hotmail contactpersonen eenvoudig opgegeven en ik heb nog meer mailcontacten....
morgen zijn de collega's aan de beurt. Mobiliseer ook jouw netwerk via Twitter, Hyves of Facebook

en ondersteun zo de vereniging. Trouwens, je kunt hier natuurlijk ook gewoon 100.000,00 euro
belastingvrij mee winnen, reden genoeg om mee te doen lijkt me!
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