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Helaas rukt Corona weer op en zijn de maatregelen afgelopen vrijdag weer aangescherpt.
Natuurlijk is dit voor iedereen erg vervelend. Je raakt toch weer een stuk van je vrijheid kwijt. Ook
als vereniging komen we hiermee weer in een lastiger parket. Ouders, opa’s en oma’s kunnen
geen trainingen en wedstrijden meer bezoeken. Teams trainen niet compleet doordat niet iedereen
een geldig Corona Toegangs Bewijs kan tonen. Ook zijn er mensen ziek en/of in quarantaine. Als
bestuur levert ons dit veel vragen op. Wordt de zaalcompetitie opgestart? Kan de zaalcompetitie
dit jaar nu eens wel uitgespeeld worden? Krijgen we de teams compleet? enz. We willen iedereen
veel sterkte en vooral gezondheid wensen.
Alan Burchartz heeft te kennen gegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen als trainer/coach
van de selectie. Dit is het vierde seizoen dat Alan de groep van oefenstof voorziet. Door Corona en
veel wisselingen binnen de selectie is het niet altijd makkelijk geweest om deze taak uit te voeren.
Als het moment daar is zullen we op gepaste wijze afscheid nemen.
Als bestuur hebben we afgelopen donderdag weer vergaderd. Naast Corona kwamen ook andere
onderwerpen aan bod. Zo zijn we op dit moment vooral bezig met de toekomst van onze
vereniging. Waar willen we over een aantal jaren staan als T.O.P.? We zullen nu keuzes moeten
maken die soms lastig zijn. Samen met jullie moet het lukken om T.O.P. een vereniging te laten
zijn waar je graag bij wilt horen.
Het bestuur probeert de grote lijnen binnen de vereniging uit te zetten. Natuurlijk kunnen we dit
alleen doen met medewerking van vrijwilligers en leden. Onze vereniging telt een aantal
commissies die proberen dit beleid uit te voeren. Elke commissie heeft een contactpersoon binnen
het bestuur. Voor het bestuur ben ik de contactpersoon van de Technische Commissie. Deze
commissie bestaat momenteel uit drie personen. Helaas slechts drie. Het werk dat deze
commissie verzet is namelijk best tijdrovend. Evelien Kolkman, Danian Coenraad en sinds kort
Marike de Boer regelen eigenlijk alles wat met het trainen en spelen van wedstrijden te maken
heeft. Het wedstrijdsecretariaat valt hier bijvoorbeeld onder, maar ook het samenstellen van de
teams, het regelen van scheidsrechters en het vervoer voor de jeugd, het aanwijzen van
jeugdtrainers en zo kan ik nog wel even door gaan. Hun inzet is enorm en het valt niet altijd mee
om het iedereen altijd naar de zin te maken. Zeker gezien het feit dat zij ook vaak afhankelijk zijn
van de vrijwillige inzet van anderen.
Op de bestuursvergadering is ook lang gesproken over het feit dat we tot op heden nog steeds
geen opvolging hebben gevonden voor onze afgetreden penningmeester. Deze best wel specifieke
taak zal toch ingevuld moeten worden. We hebben allerlei mogelijke opties besproken en welke
keuze uiteindelijk gemaakt zal worden horen jullie binnenkort.
Ook waren we als vereniging heel lang op zoek naar iemand die ons clubblad De Topper wil gaan
verzorgen. Vroeger was dit een papieren versie die, nadat deze getypt, gestencild en gevouwen
was, door leden werd thuisbezorgd. Heden ten dage is ons cluborgaan digitaal en gelukkig iets
minder bewerkelijk. Toch viel het niet mee om iemand te vinden die deze taak op zich wil nemen.
Afgelopen week heeft Edwin van der Schee zich gemeld om dit te gaan verzorgen. Natuurlijk zijn
we hier heel blij mee! We willen hem veel succes wensen bij z’n, voor hem nieuwe,
werkzaamheden.
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Afgelopen januari is er geen nieuwjaarsreceptie geweest in verband met de toen geldende
maatregelen omtrent Corona. We hopen dat na de jaarwisseling een activiteit kan worden
georganiseerd op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar. We denken aan iets leuks voor alle leden
en ouders/verzorgers. Houd daarom 7 januari 2022 allemaal vrij in je agenda. Wat er te doen is
hoor je binnenkort. Natuurlijk zijn we op dat moment ook afhankelijk van de dan geldende
maatregelen en hopen dat de activiteit door kan gaan. Houd De Topper dus in de gaten!
Peter van Blanken
Agenda:
6 december
7 januari

Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
15 november Rick Hoekstra
Nienke Westerink
16 november Alan Burchartz
Erik Staarman
19 november Alexander Hees
20 november Gerrit Kolkman
21 november Miranda Poelarends

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Trainingstijden zaal
De zaaltrainingen starten op maandag 8 november. De zaalcompetitie start op zaterdag 29
november.
De voorlopige trainingstijden zijn als volgt

Maandag
18:00 – 18:50
18:50 – 19:40
19:40 – 20:30
20:30 – 21:45

E1, D2 & D1
C1 & C2
B1 & B2
S1

Woensdag
20:00 – 21:00

S3
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Donderdag
18:00 – 18:55
18:55 – 19:50
19:50 – 20:45
20:45 – 22:00

E1, D2 & D1
C2 & B2
B1 & C1
S1 & S2

Oefenwedstrijden zaal
Aangezien de zaal in Vroomshoop de komende zaterdagen in gebruik is door andere
evenementen, is het tot op heden niet gelukt om voor elk jeugdteam een oefenwedstrijd te vinden.
De volgende wedstrijden zijn gepland. We hopen voor de overige teams toch nog een wedstrijd te
kunnen plannen.

Zaterdag 20 november
09:00 uur

SDO D2 – TOP D2

10:00 uur

SDO D1 – TOP D1

Vervoer graag onderling regelen en neem de Coronaregels in acht.
Te koop
Ik ben gestopt met korfbal helaas. Hierom heb ik dus nog veldschoenen (maat 40), een grote
hummel tas en een hummel rugzak met top logo. Ik zou dit graag willen verkopen. Heb je
belangstelling, dan kun je me appen op 0610296103.
In de bijlage foto's van de producten.
Groetjes, Esmée Drenthen
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