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Van het bestuur
Gisteren zijn er een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Deze teams konden al even oefenen met
wedstrijden spelen in de zaal, het was natuurlijk al weer een hele tijd geleden dat er
competitiewedstrijden in de zaal gespeeld werden. Helaas kon er niet voor ieder team een oefentegenstander gevonden worden, dus waren een aantal teams nog een zaterdag vrij. Maar
aanstaande zaterdag gaat de competitie dan voor iedereen van start. Hopelijk kunnen we de hele
competitie uitspelen en gooit Corona niet al te veel roet in het eten.
Afgelopen week werd weer duidelijk dat trainen in het Punt vaak erg warm is. Misschien wel een
beetje te warm. Hier wordt aan gewerkt en hopelijk kan de temperatuur een beetje naar beneden.
Maar hou hier in de tussentijd ook zelf een beetje rekening mee; trek niet te warme sportkleding
aan en neem een fles/ bidon met water mee! In deze tijd is het niet raadzaam om water uit een fles
van iemand anders te drinken, dus zorg zelf voor voldoende water.
In het voorwoord van vorige week kon je lezen dat wij als bestuursleden contactpersoon zijn voor
een of meer commissies. Ik ben contactpersoon voor de kantinecommissie en de jeugdcommissie.
De huidige kantinecommissie bestaat uit Kyra Wessels en Jorrit van het Bolscher en is, in deze
samenstelling, sinds een klein jaar actief. Zij zorgen voor de bezetting van de kantine en de
aankleding van de kantine. En ondanks dat zij nog maar een korte periode actief zijn, hebben ze al
grote veranderingen teweeg gebracht. Je hebt het vast wel gezien toen je in de kantine kwam;
deze heeft een grote metamorfose gehad en ziet er prachtig uit. Ook voor buiten de kantine zijn er
‘grote’ plannen. Zo is de wens om op het terras een aantal loungebanken te plaatsen, waar
iedereen een drankje kan doen met mede-ouders en/of teamgenoten. Een andere wens is een
enorme database met mensen die kantinediensten willen draaien ;).
De jeugdcommissie bestaat uit een viertal leden ( Evelien, Danian, Gera en Ramona) en deze
zorgen ervoor dat de jeugd, buiten het korfballen om, samen leuke activiteiten kunnen doen. Ieder
jaar komen (wanneer Corona geen beperkingen geeft) er een aantal activiteiten voorbij zoals;
zwemmen, gourmetten, TOP ‘s Got Talent en het kamp. Een aantal weken terug hebben zij op het
veld Lasergamen georganiseerd, waar een heel groot deel van de jeugd aanwezig was. Iets
organiseren kost vaak veel tijd maar het wordt toch iedere keer maar weer gedaan. Wellicht heb jij
tijd over om te helpen organiseren? Geef dat dan aan bij mij of een van de leden van de JC.
Rest mij nog 1 punt. Er zijn momenteel erg veel besmettingen onder de jeugd, de kans is groot dat
een gezinslid van je, nu zit te wachten op een test, een uitslag of zelfs al ziek is. Mocht dat zo zijn
dan sterkte. Hopelijk blijft iedereen gezond en gaan we op naar een TOP-zaalseizoen.
Hartelijke groet,
Tamara van het Bolscher
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Agenda:
6 december
7 januari

Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
21-11

Miranda Poelarends

22-11

Merijn van der Schee & Liss Hartman

23-11

Evi Hendriksen

24-11

Jannemiek Uitzetter-Maathuis

26-11

Bert Gritter

28-11

Marit Westerink

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Opbrengst RABO Club Support
Het bedrag dat is opgehaald met de RABO Club support actie is bekend. In totaal is er € 428,55
opgehaald. Een super mooi bedrag!
Iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk bedankt.
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Zaalcompetitie
Komende zaterdag start de zaalcompetitie. We hebben ondertussen bericht gekregen dat twee
teams zich terug getrokken hebben uit de competitie. Dat zijn Mélynas 1 (poule TOP 1) en
Korvesta B1 (poule B2). Hieronder is het programma voor komende week te zien. Het volledige
programma komt bij de Topper van volgende week.

Programma ZATERDAG 27 november 2021
Hieronder het programma voor komende week.
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

18:45 Kesteren 1

TOP (V) 1

De Leede KESTEREN

17:10 Wageningen 7

TOP (V) 2

15:30 TOP (V) 3

Juventa 6

14:30

15:50 EKC 2000 B1

TOP (V) B1

Bargeres EMMEN

Wietse

Fam. Hornstra, Fam.
Gritter, Fam. Hemmer

14:00

14:30 TOP (V) B2

EKC 2000 B2

Het Punt
VROOMSHOOP

Britt

Hielke van der Schee

09:45

11:00 Roreko C1

TOP (V) C1

De Slenken DE WIJK

Luuk

12:00

13:00 Juventa C3

TOP (V) C2

De Beek
HARDENBERG

Evi

13:00

13:30 TOP (V) D1

Amicitia D3

12:00

12:30 TOP (V) D2

SDO (W) D2

10:00

11:00 AKC (Al) E2

TOP (V) E1

R. (Ronald) Westerhoff
(Scheidsrechter)

Het Binnenveld
WAGENINGEN
Het Punt
VROOMSHOOP

Het Punt
VROOMSHOOP
Het Punt
VROOMSHOOP
Het Sportpark
ALMELO
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Vervoer/Scheidsrechter

Dinand de Groot

Fam. Jansen, Fam. De
Graaf, Fam. Drenthen
Fam. De Boer, Fam.
Hartman, Fam.
Hendriksen, Fam.
Gerrits

Fleur

Hedy Drent

Anouk

Mart Luchies

Jeslyn

Fam. De Jong, Fam.
Purperhart
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redactie@top-vroomshoop.nl
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