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Van het bestuur
Het zit er op: de trainingen op het veld. Vanaf maandag wordt er weer getraind in de zaal. Dat
betekent niet meer het hele huis vol zand van het kunstgrasveld. Ik dacht; we beginnen met iets
positiefs.
Iets minder positief is het vooruitzicht op de competitie. Deze wordt in de zaal vooralsnog nog niet
hervat. Maar de jeugd kan in ieder geval volop trainen, de volwassenen met enige beperkingen.
Als het goed is heeft iedereen een app gehad van de trainer/trainster met de trainingstijden.
We hopen dat we lang in de zaal kunnen blijven trainen, zonder dat er nog meer beperkende
maatregelen komen. De bestuursleden hebben geregeld contact over de huidige situatie rondom
Corona en hoe daar mee om te gaan. En dat is soms niet makkelijk. We hebben dan ook af en toe
contact met collega verenigingen om te kijken hoe zij de maatregelen toepassen.
Hoe een en ander gaat verlopen in het Punt qua Coronamaatregelen durf ik u niet te zeggen. Op
het veld hadden we zelf de regie in handen en konden we snel dingen aanpassen, in het Punt zijn
we afhankelijk van de medewerkers daar. Kijk dus goed wat de looproute etc zijn. Het Punt heeft
twee schuifdeuren als ingang; de linker is momenteel van de sporthal.
Wel blijven de volgende maatregelen van kracht:
•

kom niet te vroeg op de training en verlaat de zaal meteen na de training

•

Houdt 1,5 meter afstand (13 jaar en ouders)

•

De kleedkamers zijn gesloten

•

Bij verkoudheid blijf je thuis.

•

Geen ouders op de tribune tijdens trainingen.

•

13 jaar en ouder: draag een mondkapje als je vanaf de ingang naar de zaal loopt en ook
als je na de training weer naar huis gaat.

Laten we ons allemaal aan de regels houden en blijf gezond!
Tamara van het Bolscher
Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com

T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
of redactiekvtop@gmail.com
Kopij voor clubblad aanleveren voor zondag 16.00 uur
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Agenda:
10-11 bestuursvergadering
Verkoop voorraad TOPhuus
Duidelijk is dat we zeker dit najaar geen gebruik kunnen en mogen maken van onze kantine.
Ook de verkoop in het TOPhuus ligt stil.
Om niet met de voorraad te blijven zitten, willen we een aantal producten te koop aanbieden.
We hopen zo dat we de voorraad niet weg hoeven te gooien.
Wil je iets overnemen, neem dan eerst contact op met Bea en Klaas de Groot, inkoop@topvroomshoop.nl of 642154.
Het verschuldigde bedrag moet daarna worden overgemaakt naar:
NL79 RABO 0366 6694 00 o.v.v. Verkoop TOPhuus
Dit is het bankrekeningnummer van T.O.P.
Goed goan,
Bea en Klaas.
Te koop

Verkoopprijs

Grolsch Pils
Grolsch Pils

1 krat
19 flesjes

€ 10,00 per krat + € 3,90 statiegeld
€ 0,42 per flesje + € 0,10 statiegeld

Grolsch Radler Citroen 0.0%

13 flesjes

€ 0,42 per flesje + € 0,10 statiegeld

Coca-Cola Zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Fuze Tea Sparkling Lemon
Capri-Sun orange
Burg ranja sinaas

24 flesjes
13 flesjes
29 flesjes
31 flesjes
32 zakjes
4 flessen

€ 0,55 per flesje + € 0,10 statiegeld
€ 0,55 per flesje + € 0,10 statiegeld
€ 0,55 per flesje + € 0,10 statiegeld
€ 0,55 per flesje + € 0,10 statiegeld
€ 0,35 per zakje
€ 1,70 per fles

Mars Single
KitKat
Maltesers
Croky Chips Paprika
Croky Chips Bolognese

23 stuks
27 stuks
19 stuks
28 zakjes
26 zakjes

€ 0,50 per stuk
€ 0,50 per stuk
€ 0,50 per stuk
€ 0,50 per stuk
€ 0,50 per stuk
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Verrast
ben ik met het mooie boeket bloemen welke vorige week bij mij werd bezorgd omdat ik 55 jaar lid
ben van TOP.
Bedankt
Bea

Beste Toppers,
Wij als actiecommissie willen alleen leden en niet spelende leden bedanken die een bestelling bij
ons hebben geplaats van de truien, vesten en mondkapjes actie. Afgelopen week hebben de
meesten hun bestelling al afgehaald en genieten al volop ervan.
Door de bestellingen van iedereen hebben we een mooi bedrag van €425,00 opgehaald en in deze
moeilijke bizarre tijd is dit geld natuurlijk van harte welkom voor T.O.P.
We hebben nog een paar mondkapjes extra besteld! Mocht je nu denken zo een wil ik er ook nog?
Wees er dan snel bij en neem hier over contact op met Ghislaine.
Bedankt Allemaal en blijf gezond!
Groet de actiecommissie.
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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