Mededelingen van het bestuur, nummer 1

16 maart 2013

Beste Islanders,
Hoewel de temperatuur ons nog even in de steek laat, komt de start van de competitie inmiddels in
zicht. De oefencampagne is begonnen en als opwarmer genieten we van de World Baseball Classics.
Terwijl ik dit schrijf zijn we in afwachting van onze tegenstander in de halve finale; Porto Rico of de
Dominicaanse Republiek. Spannend, maar geef mij Puerto Rico maar Ik ben benieuwd of ons
Koninkrijk dit kan vasthouden en in ieder geval een kans op de titel krijgt!
Maar nu even terug naar onze eigen vereniging. Op de ALV is het nieuwe bestuur verkozen. De
bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:
 Voorzitter: Martin van Zanten: (voorzitter@the-islanders.nl)
 Penningmeester: Richard Blokland (penningmeester@the-islander.nl)
 Secretaris: Dorien Verhagen (secretaris@the-islanders.nl)
 Lid: Greta Schouten (bestuur@the-islanders.nl)
 Lid: Ed Molendijk (bestuur@the-islanders.nl)
Greta zal zich voornamelijk gaan bezighouden met sponsoring en de kantinecommissie. Ed zal als lid
algemene ondersteuning bieden aan het bestuur en de leden.
Op de ALV is uitgebreid stil gestaan bij de situatie met de softbal backstop. De huidige veldinrichting /
hoogte van de backstop zorgt voor onvoldoende afscheiding tussen de Tennis en ons veld. De leden
hebben een voorstel voor aanpassing van het veld afgewezen. Als gevolg hiervan heeft het bestuur
de gemeente een brief gestuurd met het verzoek tot een gesprek om te kijken naar een andere
oplossing. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen we jullie informeren. Vanzelfsprekend probeert het
bestuur te voorkomen dat wedstrijden moeten worden afgelast omdat er niet gespeeld kan worden.
Om dit te voorkomen is Emmy druk bezig zo veel mogelijk wedstrijden uit te plannen in het begin van
het seizoen. Dit moet ons en de gemeente tijd geven een oplossing te implementeren. Daarnaast
zullen we ook bij de Tennis een verzoek doen tijden en data af te stemmen.
Tevens is op de ALV besloten dat de verplichte beurten dit jaar anders worden aangepakt. De
scheidsrechters worden via een pool systeem ingericht. Elk team heeft een pool van scheidsrechters
welke onderling de wedstrijden verdelen. Daarnaast heb je in 2013 de kans rekening te houden met
je eigen agenda en zelf je kantinedienst in te vullen!! Hoe werkt het:
 Indien je niet bent opgenomen in de scheidsrechterpool (ben je hiervoor niet benaderd, dan
ben je niet opgenomen) kun je je hiervoor nog zelf opgeven via tc@the-islanders.nl;
 Indien je niet bent opgenomen en je meldt je niet aan dien je minimaal 4 kantinediensten te
draaien;
 Zodra de competitie is ingedeeld (rond 1 april) worden de wedstrijden opgenomen in de
kantinedienstplanner op de website (zie www.the-islanders.nl, onder Leden);
 Je dient voor 12 april minimaal 2 kantinediensten te hebben ingevuld;
 Je dient minimaal 2 kantinediensten na de zomerstop te kiezen;
 Na 12 april worden de open plaatsen ingedeeld door de kantinecommissie.
Je hebt hiermee de kans zelf je agenda te bepalen, echter; wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
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Afgelopen seizoen hebben verschillende jeugdleden zich weer ingezet om loten te verkopen met de
Grote Clubactie. Het doet ons veel deugd te melden dat hiermee maar liefst 289 loten zijn verkocht
met een totale opbrengst van € 693,60. Een fantastisch resultaat waarvoor alle verkopers een
ontzettende pluim verdienen!!! Topverkopers waren in 2012 Eva Markesteijn (65 loten), Mick Vos
(50 loten) en Sam Verolme (37 loten). Zoals afgesproken zullen alle verkopers per lot verkocht lot
boven de 10 € 0,25 ontvangen (het geld zal via de coaches worden uitgekeerd).
Kleding en materiaal; hoe kun je dingen bestellen en bij wie moet je daarvoor zijn? Op de website
vindt je meer informatie over de kleding en de aanschaf van materiaal (zie Leden > Ledeninformatie).
Hier staat welke kleding je nodig hebt, inclusief de prijzen en hoe je kunt bestellen (via
materiaal@the-islanders.nl). Verder is bekend geworden dat onze traditionele witte sokken met rode
bies sinds kort niet meer beschikbaar zijn bij Covee. Als gevolg hiervan is het per heden mogelijk om
met rode sokken te spelen. Het bestuur houdt momenteel het kledingbeleid tegen het licht en zodra
hier meer over bekend is zullen we jullie informeren.
Zaterdag 23 maart zal in de kantine de kleding-dag worden gehouden. Tussen 14:00 en 16:00 uur kun
je je overtollige kleding inleveren, nieuwe kleding passen en kopen (indien voorradig) en kleding
bestellen. Heb je kleding over welke je niet meer gebruikt; meldt dit dan aub via materiaal@theislanders.nl. Wellicht kun je iemand anders hier nog blij mee maken!
Naast de kleding-dag wordt de 23ste ook de kantine schoongemaakt door onze SB2 dames. Na HB1
(nieuwe slagkooi) pakt ook dit team gezamenlijk de handschoen op en draagt haar steentje bij, dat is
precies waar een vereniging om draait! Wie is het volgende team? Kans om je steentje bij te dragen
is er ook op 23 maart. Vanaf 13:00 is iedereen welkom om gezamenlijk enkele activiteiten op te
pakken, bijvoorbeeld; buitenkant kantine schoonmaken, dug-outs schoonmaken, onkruid wieden
enz.
Verder verzoeken we iedereen die een AED kan bedienen dit per email te melden (secretaris@theislanders.nl). We willen graag weten hoeveel leden dit via een BHV cursus of anders hebben geleerd
zodat we weten of er gemiddeld genomen altijd iemand aanwezig is die met een AED kan omgaan.
Afsluitend nog even het volgende: heb je honger en wil je een pizza bestellen, moet je dat ene boek
nog lezen, heb je een toffe nieuwe knuppel gezien op AllAmericanSports.nl of boek je die vakantie
naar de zon via internet: doe dit dan nu via sponsorclicks. Ga naar www.the-islanders.nl, klik op
sponsorclicks en plaats je bestelling. Je steunt hiermee direct The Islanders zonder extra inzet en
kosten!!
We hopen jullie snel weer te treffen op het veld!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Martin

Bestuursbericht HSV The ISLANDERS

pagina 2

