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Van het bestuur
Afgelopen dinsdag heeft het bestuur vergaderd, ook deze keer weer via Teams.
In de vergadering blikken we altijd vooruit naar de komende 2 maanden om te zien welke
activiteiten op het programma staan. Normaal gesproken maken we in deze tijd afspraken
over onze nieuwjaarsreceptie. Gezien de huidige stand van zaken rondom de
Coronamaatregelen zijn we van mening dat het niet realistisch is om een dergelijke
bijeenkomst te plannen.
Enkele weken geleden hebben we alle stukken van de JAV via de mail naar de leden gestuurd.
Hopelijk kan er op een later moment in dit jaar toch nog een JAV georganiseerd worden. Tot
op heden zijn er over de opgestuurde stukken geen vragen binnen gekomen bij het bestuur.
Afgelopen week bereikten ons mailtjes van ouders van leden over de temperatuur in Het Punt
en over de mogelijkheid om de jeugd op zaterdag oefenwedstrijdjes te laten spelen tegen
andere jeugdteams van TOP.
Het bestuur heeft op beide mailtjes actie ondernomen. Met Het Punt zijn we (opnieuw) in
gesprek over de temperatuur in de sporthal.
Wat betreft de oefenwedstrijdjes: als de huidige strenge Coronamaatregelen weer versoepeld
worden, zal de TC dit punt verder oppakken.
Rest mij nog, namens het bestuur, jullie een goede week toe te wensen; blijf gezond!
Vriendelijke groet,
Esther van der Schee
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Agenda:
15 december 2020 bestuursvergadering
Actie Rondje voor je club!
In deze tijd zijn de inkomsten voor de korfbal niet heel hoog vooral nu we de inkomsten van
de kantine moeten missen. Klaas en Bea zijn als druk bezig om alles uit de kantine te
verkopen.
Maar wij als actiecommisie kwamen ook iets tegen waar iedereen ons bij kan helpen.
Op Rondje voor de club kun je geld doneren aan onze club. Met een rondje voor de club kun je
in plaats van een rondje in de kantine te geven, een rondje geven op de site en zo ons toch
steunen. Het geld wat op de site word gedoneerd word laten dit jaar overgemaakt naar TOP.
Help je mee?
https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=topv

Verkoop voorraad TOPhuus
Nog steeds mogen en kunnen we geen gebruik maken van onze kantine. Ook de verkoop in het
TOPhuus ligt stil.
Om niet met de voorraad te blijven zitten, hebben we een aantal producten in de verkoop
gedaan.
We hopen zo dat we de voorraad niet weg hoeven te gooien.
Diverse Toppers hebben al producten overgenomen.
Wil je ook iets overnemen, neem dan eerst contact op met Bea en Klaas de Groot,
inkoop@top-vroomshoop.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
Grolsch Pils

19 flesjes

Coca-Cola Zero

24 flesjes

Fanta Orange

13 flesjes

Verkoopprijs
€ 0,42 per flesje + € 0,10
statiegeld
€ 0,55 per flesje + € 0,10
statiegeld
€ 0,55 per flesje + € 0,10
statiegeld
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Fanta Cassis
Fuze Tea Sparkling Lemon
Capri-Sun orange
Burg ranja sinaas
Mars Single
KitKat
Maltesers
Croky Chips Paprika
Croky Chips Bolognese

32 zakjes
4 flessen

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

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

29 flesjes
31 flesjes
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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