Beste leden,
In het bestuursbericht van 11 september hebben jullie kunnen lezen dat het bestuur na de BLV
van 22 augustus besloten heeft om per direct af te treden. Om te zorgen dat The Islanders niet
in een bestuurlijk vacuüm terecht kwam hebben Jan van Zanten en ikzelf ons aangeboden om
op zoek te gaan naar een nieuw bestuur. Al snel bleek dat een aantal bestuurlijke zaken niet
kan blijven liggen en omdat we een nieuw bestuur niet willen opzadelen met achterstallig werk,
hebben Jan en ik besloten om voorlopig ook als een interim bestuur op te treden.
We zijn ons ervan bewust dat we hiervoor geen officieel mandaat hebben van de
ledenvergadering. Het is dan ook ons streven om deze situatie zo kort mogelijk in het leven te
houden. We streven er naar om per 1 november onze taken over te dragen aan een nieuw
bestuur. We hopen op jullie begrip en goedkeuring voor deze uitzonderlijke situatie.
Juist door de huidige situatie vinden we het extra belangrijk om transparant te zijn. We willen
jullie daarom regelmatig bijpraten met mails zoals deze. Zo weet elk lid waar we ons mee bezig
houden en hoe de club ervoor staat.
Het vormen van een nieuw bestuur is natuurlijk ons voornaamste doel. Gelukkig kunnen we
melden dat we hierin goede stappen zetten. Na het opstellen van een organogram en het
schrijven van de functieomschrijvingen, zijn we op zoek gegaan naar geschikte kandidaten. We
kunnen melden dat we inmiddels voor 5 van de gewenste 7 functies een kandidaat-bestuurslid
hebben gevonden. Voor de 2 openstaande functies zullen we binnenkort met de beoogde
kandidaten het gesprek aangaan. Kortom, voorlopig lijkt onze streefdatum een reëel en
haalbaar doel.
We kiezen er op dit moment overigens bewust voor om nog even geen namen bekend te
maken. Dat heeft niks met geheimzinnigheid te maken. We willen het kandidaat-bestuur graag
als geheel aan jullie presenteren. Overigens begrijpen we heel goed dat oplettende
leden waarschijnlijk al een aantal namen kunnen raden. Dat lijkt ons geen probleem.
Daarnaast hebben we als interim-bestuur de afgelopen weken, met veel hulp van de leden, de
volgende dingen aan weten te pakken:
1. Organiseren van de zaaltrainingen en zaalhuur (bedankt Anouk!)
2. Uitschrijven van een coachvergadering
3. Uitschrijven van de evaluaties mét notulist (bedankt Jovanka, Danielle Casteleijn,
Anouk en Olof!)
4. Opstarten Grote Club Actie (bedankt Lydia!)
5. Opstarten van het Scholen Honkbaltoernooi 2017 (bedankt Ben!)
6. Onze kantine zal het startpunt zijn voor het jaarlijkse ATB toernooi (bedankt Emmy!)
Verder zal het jullie opgevallen zijn dat er een aantal dartboards in de kantine hangt. Vanaf
begin oktober zal onze kantine een aantal keer gebruikt worden als thuisbasis van dartteam de
Animals. Dit team bestaat onder meer uit Jan en Kyra van Genderen. Deze samenwerking zal
voor The Islanders leuke extra inkomsten opleveren en voor de Animals hopelijk een plek waar
de triples en doubles makkelijk gevonden worden!
Overigens zal op 8 oktober weer het jaarlijkse End of Season toernooi georganiseerd worden.
De organisatie van dit toernooi is in handen van Jovanka. Op 12 november zullen we het
seizoen in stijl afsluiten tijdens de Islanders Award Night – Silver Edition. Marte, Debby, Anouk

en Sanne zijn druk bezig met de voorbereidingen. Om deze avond te financieren zullen Marte
en Debby op 23 oktober deelnemen aan een rommelmarkt. Zij zijn hiervoor op zoek naar
spullen om te verkopen. Heb je iets staan waar je graag vanaf wilt? Kijk dan op Facebook waar
ze naar op zoek zijn en wanneer je het kunt inleveren.
Met de al gevierde kampioenschappen van de Pupillen, Honkbal 2 en Softbal 1 is het een druk
maar heel gezellig najaar bij The Islanders!
Heb je vragen of opmerkingen of wil je jezelf aanmelden als vrijwilliger, bijvoorbeeld als coach,
commissielid, schoonmaakcrew of bestuurslid? Neem dan gerust contact op met Jan van
Zanten (jma.vanzaten@gmail.com of 06 – 391 183 75) of met Paul Waldekker
(paulwaldekker@gmail.com of 06 - 485 067 25)
Met vriendelijke groet,
Jan van Zanten
Paul Waldekker

