Mededelingen van het bestuur, nummer 4

24 juli 2013

Beste Islanders,
Net over de drempel van de zomerstop meld ik me namens het bestuur nog even bij jullie om jullie
allen een goede stop en mooie vakantie (voor de gelukkigen) te wensen. Persoonlijk vind ik het altijd
een beetje vreemd dat we het honk- en softballen uitgerekend in de mooiste tijd van het jaar
onderbreken. Is het lekker weer en kunnen we onze zomersport onder een heerlijk zonnetje spelen
wordt de competitie stil gelegd. En ja, ik hoor de meeste van jullie gelijk denken: die Martin is gek,
het is 32 graden…. Laten we hopen dat deze schitterende zomer een mooie staart tot in oktober
krijgt dan kunnen we ook na de stop nog lang met lekker weer ballen!
En lekker ballen dat hebben de Islanders gedaan in de eerste seizoenshelft! Maar liefst 5 van de 7
competitie teams staan op dit moment bovenaan in de competitie. Een absoluut topprestatie over
de volle breedte. Alleen Blue Islanders softbal en de Junioren hebben het dit jaar lastig. Blue
Islanders softbal speelt in haar eerste combinatie jaar in de middenmoot van de competitie. Onze
Junioren hebben het wekelijks zwaar en wachten nog altijd op hun eerste punten. Vooral het feit dat
het team wekelijks niet aan een negental komt speelt ze parten. Op de website kunnen jullie meer
lezen over de voortgang van de andere teams en hun strijd om de kampioenschappen.
Namens de kantinecommissie wil ik jullie vragen snel je kantinediensten in te roosten. Zorg ervoor
dat je dit uiterlijk 1 augustus hebt geregeld, anders zal de kantinecommissie de diensten zelf invullen.
Nu is dus je kans om je eigen agenda leidend te laten zijn!
Afgelopen zaterdag hebben we met een aantal leden lekker geklust aan het veld. Samen hebben we
onder andere banken geplaatst bij het honkbal veld, is de container opgeruimd, hebben we troep
verwijderd, een afscheiding geplaatst, onkruid verwijderd, ramen gezeemd, en plantsoenen
opgeknapt. Afsluitend hebben we gezamenlijk genoten van een BBQ en een lekker drankje. Een
geslaagde dag waarin we veel hebben kunnen doen, check voor een beeld van de resultaten de
foto’s op facebook.
Nu het veld weer is opgeknapt wil ik alle rokers vragen hun opgerookte sigaretten in de prullenbak of
asbak te gooien. Er staan diverse metalen emmers waarin rokers hun restant kunnen gooien. Maak
hier a.u.b. gebruik van zodat ons veld er niet als een asbak uitziet!
Namens Richard kan ik jullie melden dat de volgende incasso van de contributie gedurende de
zomerstop op 1 augustus zal worden gedraaid.
Rest mij niets anders dan jullie een goede vakantie toe te wensen. Ik kijk nu al uit naar de start van
de tweede seizoenshelft en hoop jullie dan weer langs het veld te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur,
Martin
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