Beste leden,
We zijn al weer een maand verder sinds ons laatste bericht. De tijd vliegt als er veel (vooral
leuke) dingen op de agenda staan. Wij denken vooral met plezier terug aan het EOS-toernooi.
Een geweldige dag, mede door het mooie weer, maar vooral door de geweldige organisatie.
We moeten daar Jovanka voor bedanken, de drijvende kracht achter dit jaarlijkse feestje. Maar
ze kan het natuurlijk niet alleen, er waren veel meer mensen bij betrokken, zo bedanken we
ook:














Spelers van SB 1 en HB 1 voor het opbouwen, opruimen en de avond-bardiensten
Ben voor de geweldige toernooileiding
Niels Broeder en Jan-Jaap voor het vrijwillig scheidsen van de eerste wedstrijden
Rob voor het verzorgen van het geluid
Boban Pavlovic van Mostacon voor het sponsoren van de prijzen
Lotte dat ze de hele dag achter de bar heeft gestaan
Marja Breure voor het schenken van de heerlijke broodjes bal
Jeannette Stofregen voor het schenken van de geweldige Tzatziki
Louise de Queljoe voor het schenken van de jaarlijkse hit op de BBQ – de pindasaus
Diana Hameeteman en Nettie van de Valk voor de prachtige salades
Tim Toornvliet, Niels Broeders en Nettie van de Valk voor het bakken van het vlees
Emmy die ook nu weer de touwtjes in en om de kantine strak in handen had
En iedereen die we dan nog vergeten!

Zo’n dag bewijst maar weer eens hoeveel mensen The Islanders een warm hart toedragen!
Overigens staat er de komende tijd meer te gebeuren in de kantine. Het is daarom belangrijk
dat wanneer je een activiteit wilt organiseren je in ieder geval bij Emmy controleert of de
kantine wel vrij is.
Daarnaast stond de afgelopen periode natuurlijk in het teken van de evaluaties. We zijn blij met
de goede opkomst in (bijna) alle teams. Zoals de bedoeling is hoorden we veel opbouwende
kritiek. We nemen jullie feedback mee om van 2017 een nog groter succes te maken. Graag
willen we jullie er (nogmaals) aan herinneren dat mocht je op willen zeggen je dit moet doen
vóór 1 december. Toch was de toon tijdens alle evaluaties vooral positief. Daarnaast vonden
we het mooi om te zien dat spelers en ouders de gelegenheid aangrepen om coaches en
trainers te bedanken voor hun inzet.
Kortom het is een drukke maand geweest. Maar de belangrijkste ontwikkeling voor ons en
ongetwijfeld ook voor jullie is de vorming van een nieuw bestuur. In het vorige bericht vertelden
we dat we 5 van de 7 kandidaten hadden gevonden. De laatste weken hebben we ook de 2
laatste kandidaten gevonden. Op korte termijn kunnen we dus een nieuw (kandidaat)bestuur
aan jullie presenteren. Dat zullen we doen op woensdag 23 november tijdens een Bijzondere
Ledenvergadering. Een officiële uitnodiging volgt op korte termijn, maar schrijf de datum vast in
jullie agenda! We rekenen op jullie komst.
Uiteraard geldt tot de installatie van een nieuw bestuur dat je bij ons terecht kan voor vragen of
opmerkingen. Dat kan bij Jan van Zanten (jma.vanzanten@gmail.com of 06 – 391 183 75) of bij
Paul Waldekker (paulwaldekker@gmail.com of 06 - 485 067 25).
Met vriendelijke groet,
Jan van Zanten
Paul Waldekker

