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Mededelingen van het bestuur, nummer 1 26 februari 2012 

Beste Islanders, 

Hierbij het eerste bestuursbericht van 2012. Enkele geleden droomden sommigen nog van een 
Elfstedentocht (ik zelf overigens niet want ik speel liever met een knuppel en een bal…). Sindsdien is 
de temperatuur alweer opgelopen en zijn er zelfs alweer dagen van boven de 10 graden Celsius. Het 
is zelfs zo lekker warm dat er afgelopen weekend alweer buiten is getraind door de bikkels van 
Honkbal 1!  Laten we hopen dat deze stijging blijft doorzetten en we een seizoen tegemoet kunnen 
zien met fantastisch honk- en softbal-weer. 

Afgelopen vrijdag heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden. Hier heeft 
het bestuur 2011 geëvalueerd en verantwoording afgelegd voor afgelopen seizoen. Daarnaast 
hebben we vooruitgekeken naar 2012 en zijn de belangrijkste plannen hiervoor gepresenteerd. De 
notulen komen binnenkort beschikbaar maar hier willen we jullie alvast inlichten over de 
belangrijkste zaken. 

Ook dit seizoen wordt van ieder lid van 16 jaar en ouder wederom verwacht zijn steentje bij te 
dragen in de vorm van scheidsrechter- en kantinediensten. We hebben een steeds kleinere groep 
leden die als scheidsrechter willen optreden en ook de animo voor de cursus is laag. We hebben dit 
uitgebreid besproken op de ALV en hebben verschillende manieren besproken hoe we dit kunnen 
oplossen; immers zonder scheidsrechters kunnen we geen wedstrijden spelen. De conclusie is dat 
vanaf dit jaar iedereen verplicht is minimaal 2 diensten als scheidsrechter te doen, het is niet meer 
mogelijk om alleen kantinediensten te draaien.  

Binnenkort zal in samenspraak met de TC een training volledig in het teken van de scheidsrechter 
komen te staan, zodat iedereen lid weet wat er verwacht wordt van een scheidsrechter. Daarnaast 
wordt het mogelijk om geld te verdienen met het doen van extra diensten. Bij meer dan je verplichte 
diensten kun je  15 euro per keer verdienen. Wil je graag wat extra’s verdienen, geef je dan op voor 
een extra scheidsrechter- of kantinedienst. Het keuze formulier is bijgevoegd, zorg dat je dit zo snel 
mogelijk terugstuurt, in ieder geval vóór 6 maart. 
 
Begin maart zal er een verkoopdag worden gehouden, je kunt hier terecht voor al je honk- of 
softbalspullen. Zodra de datum bekend is, zullen we dit laten weten. Voor je kleding kun je ook 
terecht bij Jan van Zanten via materiaal@the-islanders.nl of je kunt bij Covee je spullen 
bestellen www.covee.nl. Weet je niet precies wat je allemaal nodig hebt qua kleding, kijk dan op de 
website bij ledeninformatie onder kledingvoorschrift. Heb je 2dehandsspullen die je wilt verkopen of 
ben je net lid en op zoek naar kleding, www.the-islanders.nl bij ledeninformatie kun je je 
2dehandsspullen aanbieden of kopen. Verder zijn we nog op zoek naar iemand die kan helpen met 
opnaaien van ons logo op de petten. Ken of ben jij iemand die ons logo op een pet kan naaien? Laat 
het weten aan Jan van Zanten via materiaal@the-islanders.nl. 
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De contributies voor 2012 zijn goedgekeurd, rond 1 maart zal de factuur worden toegestuurd per e-
mail. Zorg dat je op tijd betaalt, voor 1 april, indien je gebruik wilt maken van automatisch incasso, 
kun je contact opnemen met Wanda de Keizer wdekeizer@wanadoo.nl voor een incassoformulier. 

Er zullen dit jaar verschillende activiteiten worden georganiseerd zoals een BeeBall-toernooi op 24 
maart, het scholentoernooi, een familiedag op 23 juni. Zet de data in je agenda zodat je niets mist! 
De familiedag zal worden afgesloten met een gezellige avond en in zijn geheel in het teken staan van 
het 20-jarig bestaan.  

Er zal ook aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld een score-cursus, we hebben gehoord en 
begrepen dat hier behoefte aan is binnen onze vereniging. Hier willen we graag gehoor aan geven. Er 
zal eind maart een informatie avond worden gegeven en bij voldoende interesse kunnen we hiervoor 
een cursus aanbieden.    

We zoeken nog mensen die willen helpen met de organisatie van de evenementen aankomend jaar 
dus als je wilt meld je dan aan bij Greta onder gretaschouten@hotmail.com.    

De genoemde evenementen zijn slechts een greep uit de leuke activiteiten die we dit seizoen willen 
organiseren (zie ook de activiteitenkalender in de kantine of op de website), iedereen is welkom met 
ideeën en praktische hulp! We zien jullie reacties graag tegemoet om er een knallend, sportief en 
feestelijk jaar van te maken!!    

We hopen jullie snel weer te treffen op het veld! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

Martin 
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