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Mededelingen van het bestuur, nummer 2 7 maart 2014 

 

Beste Islanders, 

Maart is aangebroken, als honk- en softballers de periode waarin we temperatuur en neerslag in het 

teken staan van wel of niet het veld op. Aan de bloesem te zien is de lente aangebroken en zolang de 

regen geen roet in het eten gooit zijn de voortekenen gunstig: let’s play ball! 

Aankomend weekend staan de eerste oefenwedstrijden gepland en kan worden begonnen aan het 

voorvertalen van het harde werk in de zaal naar het veld. Ik heb zelfs al begrepen dat ons honkbal 

vlaggenschip zich al enkele keren buiten hebben gewaagd om te trainen. Vanaf de eerste week van 

april zullen we dit voorbeeld volgen en zal iedereen weer buiten trainen. De veldbezetting wordt 

binnenkort door de TC bekend gemaakt. 

Begin februari hebben we onze jaarlijkse ALV gehouden. Helaas is de presentatie van de financiële 

cijfers niet helemaal goed gegaan in de uitvoering. Iets waar we volgend jaar extra aandacht aan 

zullen besteden. We zijn als bestuur echter bijzonder verheugd over de goede opkomst en de manier 

waarop we als vereniging hebben gesproken over de resultaten van 2013, waar we als vereniging 

staan en zeker ook waar we naartoe willen en/of moeten. De initiatieven en tips die we vanuit de 

aanwezige leden hebben gekregen zijn bijzonder waardevol en hebben ons als bestuur ook weer 

nieuwe inzichten gegeven. We moedigen dan ook nog steeds iedereen aan om nieuwe ideeën of 

initiatieven met ons te delen zodat we als vereniging kunnen blijven bouwen aan succesvolle jaren. 

Direct na de ALV hebben we al leuk toernooi in de kantine gehouden: het 1ste HSV The Islanders 

darttoernooi. Onder strakke toernooileiding en -organisatie van Rob Emeis is er uren gedart. Met als 

resultaat dat Paul Plooij is gekroond tot allereerste winnaar van het HSV The Islanders darttoernooi, 

met als verdienstelijk 2de en 3de plaats respectievelijk Huib Schellevis en Rob Emeis. Heren, chapeau 

en van harte! We gaan er vanuit dat jullie dit succes in de 2de editie komen verdedigen. Overigens is 

er door de kantinecommissie voor gezorgd dat niet met lege magen werd gedart. Direct na de ALV 

werd een heerlijke saté en/of hamburger met friet geserveerd die ook onder de niet-darters gretig 

aftrek vond. Een heerlijke, leuke en gezellige avond dus!  

En naast het reguliere honk- en softballen staat het eerstvolgende evenement al gepland: 17 mei 

houden we ons jaarlijks Familietoernooi. De precieze details volgen nog; maar verwacht in ieder 

geval de kans om je ouders, familie en vrienden te kunnen laten honk- softballen samen met jou. 

Afgesloten met een BBQ en een drankje vooral een dag vol sport en plezier! 

Vanuit Covee hebben we vernomen dat de kleding onderweg is. Helaas is een precieze datum nog 

niet bekend. De uitgifte van de kleding wordt centraal in de kantine verricht waarbij de kleding kan 

worden afgehaald tegen directe contante betaling. Je krijgt van ons dan een (betaalde) factuur mee 

naar huis inclusief de door jouw bestelde kleding. Zodra de datum van uitgifte bekend is zullen we dit 

direct communiceren. 
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Eind maart zullen de contributies voor 2014 in rekening worden gebracht. Iedereen die niet voor 1 

januari van dit jaar zijn/haar lidmaatschap heeft opgezegd is contributie plichtig. Voor leden die via 

een automatisch incasso lopen wordt de eerste termijn automatisch afgeschreven rond 1 april. Voor 

leden die via een factuur betalen geldt dat voor 1 mei betaalt dient te worden. Niet betaald betekent 

dat je niet meer speelgerechtigd bent.  

De weekberichten met de wedstrijden komen weer binnen als vanouds en binnenkort worden de 

details over de veldtrainingen en de reguliere competitie bekend. Het resultaat van vele uren inzet 

door de TC en Emmy als wedstrijdsecretaris. Alleen door hun inzet kunnen wij straks onze training 

omzetten in wedstrijden. Onze dank daarvoor als bestuur maar zeker ook als vereniging is groot en 

laten we dit niet vergeten als we straks de velden weer betreden!  

Ik ben er klaar voor en hoop jullie snel te treffen langs de velden.  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 Martin 
Ben je verhuisd, heb je een nieuwe telefoonnummer of emailadres, krijg je geen weekberichten, 

ontvang je geen communicatie of ken/hoor je van (team)leden dat zij niets ontvangen: Let us know! 

Stuur een mail naar secretariaat@the-islanders.nl voor je correcte gegevens. 

En check ook eens onze schitterende nieuwe en moderne website eerder deze maand door onze 

webmaster live gebracht (dank Ben!): http://www.the-islanders.nl/  
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