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Mededelingen van het bestuur, nummer 2 1 april 2013 

Beste Islanders, 

Helaas hebben we de afgelopen weken vooral afgelastingen voorbij zien komen. Door het 
aanhoudende koude weer dreigt het voorseizoen helaas tot een teleurstelling te komen en deze keer 
niet door water maar door kou. Laten we hopen dat deze koude start leidt tot een warme 
competitie! 

Afgelopen week heeft het bestuur naar aanleiding van de door ons verstuurde brief betreffende het 
softbalveld uitgebreid gesproken met wethouder Trouwborst vanuit de gemeente Goeree-
Overflakkee verantwoordelijk voor de accommodaties op het eiland. De gemeente heeft begrip voor 
onze situatie en is ook niet enthousiast over de eerder voorgestelde aanpak het veld te verleggen. In 
plaats daarvan wil de gemeente en gedeeltelijke overkapping maken zodat de kans dat er een bal 
over de backstop bij de tennis terecht komt wordt uitgesloten. Deze aanpak is eerder besproken en 
op advies van de leverancier van de backstop niet doorgezet. De gemeente is echter van mening dat 
deze optie de beste weg naar voren is en wil deze dan ook concreet uitwerken. Het bestuur staat 
achter deze aanpak als de meest realistisch weg naar voren. Mede ook omdat andere opties niet 
haalbaar zijn of als een minder goede oplossing worden gezien. In de aankomende weken wordt door 
de gemeente samen met de leverancier van het hekwerk en The Islanders gekeken naar de 
haalbaarheid van dit plan. Vanzelfsprekend hebben we de gemeente gewezen op de aankomende 
start van de competitie en blijven we druk zetten op een snelle beslissing en concretisering. Zodra we 
meer informatie hebben zullen we jullie hierover informeren. 

Daarnaast heeft Blue Stars het bestuur enkele weken geleden benaderd om te kijken naar de 
mogelijkheden tot  samenwerking op het gebied van beide Softbal 1 teams. Helaas heeft Blue Stars 
de begeleiding van hun Softbal 1 team voor 2013 niet rond kunnen krijgen. Na overleg tussen beide 
besturen en beide teams hebben we bij de KNBSB een samenwerkingsconvenant ingediend op basis 
waarvan beide teams samen aan de competitie gaan beginnen in de Softbal 3de klasse onder de naam 
Blue Islanders. De Blue Islanders staan onder begeleiding van Jaap Visser (hoofdcoach), Niels Broeder 
(assistent coach & trainer), Anouk Waldekker (teammanager & trainer) en Emiel vd Kooij (trainer). 
Op dit moment wachten we nog op het definitief akkoord van de KNBSB, we gaan er echter vanuit 
dat de bond meegaat in deze benadering waarmee we de Blue Stars dames ook lekker kunnen laten 
ballen! We wensen de dames en begeleiding veel succes maar bovenal veel plezier dit seizoen! 

Afsluitend willen we jullie attent maken op de scheidsrechterscursus door de TC georganiseerd en 
gegeven vanuit de stichting RUB. Dit is in onze eigen kantine en dus een mooie kans, ook als je al 
kunt scheidsrechteren maar een update kunt gebruiken of de spelregels wilt leren kennen: 15 april 
en maandag 22 april heb je de kans! Meldt je asap aan via tc@the-islanders.nl dan wel telefonisch bij 
Anouk of Ben. 

We hopen jullie snel weer te treffen op het veld! Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur, 

Martin 

 

Ps. Denk aan je kantinediensten!! Je hebt hiermee de kans zelf je agenda te bepalen, echter; wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt (zie bestuursbericht nr. 1)! 
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