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Van het bestuur
Onlangs heeft het bestuur vergaderd naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die het
kabinet bekendgemaakt heeft. Naast het stopzetten van de competitie (hierover is al een mail
verstuurd naar alle leden) was ook de JAV een belangrijk agendapunt. Gezien de huidige situatie
zijn we van mening dat de JAV op 28 oktober niet door kan gaan. We hebben andere opties
onderzocht, maar zijn tot de conclusie gekomen dat we de JAV opnieuw gaan uitstellen tot nader
orde. Op 15 oktober hebben we jullie hierover een mail gestuurd.
In de bijlagen bij die mail vonden jullie wel alle stukken die voorbereid zijn voor de JAV: - agenda
JAV 28-10-2020, - verslag JAV 25 september 2019, - jaarverslagen 2019-2020 (financieel
jaarverslag incl. begroting 2020-2021, secretariaat, accommodatiecommissie en actiecommissie).
Als bestuur willen we graag open communiceren en we zien geen noodzaak om de stukken langer
op de plank te laten liggen. De officiële vaststelling zal dus op een later moment gebeuren.
Wanneer er door de leden van 15 jaar en ouder dringende vragen zijn over de stukken, dan kan er
een mail gestuurd worden naar het secretariaat. In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen
we deze vragen dan bespreken en zorgen voor een terugkoppeling.
Tot slot: Blijf gezond!
Enno de Boer

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com
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Agenda:
10-11 bestuursvergadering
Van de penningmeester
Opnieuw is de situatie rondom het coronavirus onzeker, ook wat de sport betreft. De competitie is
tijdelijk stopgezet en de trainingen voor leden van 18 jaar en ouder vinden in aangepaste vorm
plaats. En op dit moment is het nog zeer onduidelijk wanneer de situatie weer “normaal” wordt.
Als bestuur realiseren we ons heel goed dat deze situatie voor, met name de spelende leden, erg
vervelend is. Op dit moment staat het sportaanbod bij onze vereniging niet in verhouding tot de
contributie die maandelijks betaald wordt.
In de periode van de eerste lockdown hebben alle leden de contributie gewoon doorbetaald. Als
bestuur hebben we die houding zeer gewaardeerd. De vaste lasten om de vereniging draaiende te
houden liepen toen ook gewoon door.
En op dit moment zitten we in dezelfde situatie; geen optimale sportsituatie en de kantine/
kleedkamers zijn gesloten. Ook nu lopen onze vaste lasten gewoon door, waaronder het afdragen
van de contributie richting het KNKV.
We hopen dat iedereen zijn of haar steentje wil blijven bijdragen in de komende periode om zo de
vereniging financieel overeind te houden.
Mede namens het bestuur,
Edwin van der Schee
Jubilea
Normaal gesproken worden op een JAV de leden in het zonnetje gezet die een korfbaljubileum te
vieren hebben.
Ook dit jaar zijn er meerdere jubilerende leden, maar door het verzetten van de JAV hebben we
gezocht naar een andere manier om deze leden de welverdiende aandacht te geven.
Afgelopen week is er daarom een mooi boeket bloemen bezorgd bij de volgende leden:
Bea de Groot en Jaap Bakker; allebei 55 jaar lid.
Kees de Jonge, Enno de Boer, René de Boer en Ad Zomer; allemaal 40 jaar lid.
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd met dit
jubileum. We hopen dat jullie nog veel jaren lid mogen
blijven!
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Siem Koster en Marry Ingberg hebben we eerder al in het zonnetje gezet rondom hun 70-jarig
jubileum.
Rondom de jubilea is het volgende nog wel goed om te vermelden:
omdat we maar 1 keer in het jaar aandacht besteden aan de jubilarissen is het soms lastig om te
bepalen welk jubileum in welk jaar gevierd moet worden. Als bestuur merken we dat informatie
uit Sportlink niet altijd exact klopt en dat is lastig.
Dit onderwerp heeft onze aandacht en zal in het de volgende bestuursvergadering besproken
worden.
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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