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Van het bestuur
Het is vreemd om een voorzitter te zijn van een vereniging waarvan bijna alle activiteiten niet
zijn doorgegaan dit seizoen. Ik wil hierbij eigenlijk alle leden van harte bedanken, dit omdat
zij ondanks een mager programma aanbod, toch lid blijven van onze club. Wij hopen
natuurlijk dat de beperkingen snel worden opgeheven, en dat we weer onze sport kunnen
beoefenen, en dat we weer leuke sociale activiteiten kunnen organiseren. Tot die tijd is het
niet anders, en hoop ik dat iedereen gezond blijft en fit.
Ook wil ik onze sponsors bedanken, want die hebben het moeilijk in deze tijd. Ik wil ze
bedanken en ik wil onze leden vragen om, als het zo uitkomt, zoveel mogelijk boodschappen
te doen bij de sponsors. Denk er bijvoorbeeld aan als je over een poos inkopen gaat doen voor
de feestdagen, denk er aan als je nieuwe kleren nodig hebt o.i.d.
Samen met het bestuur houden we het nieuws rondom covid-19 goed in de gaten, zeker als dit
via de gemeente en via het noc-nscf betrekking heeft op onze sport. Als de teugels losser
kunnen spelen we daar direct op in. Zodat we weer volop kunnen genieten.
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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

Verjaardagen
22-11
23-11
24-11
26-11
28-11

Merijn van der Schee & Liss Hartman
Evi Hendriksen
Jannemiek Uitzetter-Maathuis
Bert Gritter
Marit Westerink
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JEUGD
Het is de bedoeling dat aanstaande zaterdag onze jeugdteams onderlinge wedstrijden tegen
elkaar spelen. Daar hebben we allemaal heel erg veel zin in na al die weken met alleen maar
trainingen.
Het is nog even onder voorbehoud, omdat we nog geen bevestiging van het Punt hebben dat
we daadwerkelijk de zaal in kunnen. Jullie horen via de trainers of een en ander doorgaat en
of de tijden eventueel nog aangepast worden.
Om te zorgen dat we alles netjes volgens de Corona-richtlijnen doen, zijn onderstaande
spelregels erg belangrijk:
§ Je mag niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van jouw wedstrijd in de hal.
Je hebt dan 15 minuten om goed warm te lopen, daarna begint de wedstrijd.
§

Zorg dat je omgekleed bij het Punt komt.

§

Na je wedstrijd vertrek je direct naar huis. Niet gezellig, maar het is niet anders.

§

Alleen spelers, coaches en scheidsrechters zijn in de hal toegestaan. Publiek is
helaas niet welkom.

§

Het eerstgenoemde team speelt in de TOP shirts. Het andere team zal onderling af
moeten stemmen in welke kleur ze komen (bijvoorbeeld zwart)

Als we ons netjes aan de regels houden, kunnen we op een veilige manier eindelijk weer
lekker wedstrijden spelen. Laten we er samen voor zorgen dat we dat op een veilige en leuke
manier doen!
Het voorlopige programma is als volgt
13:00 – 13:50 uur
14:00 – 14:50 uur
15:00 – 15:40 uur
15:45 – 16:25uur
16:30 – 17:10uur

E2 – E3
D1 – D2 & E1
C1 – C2
C1 – B1
C2 – B1

Scheidsrechter
?
Evelien Kolkman
Edwin Gerrits
Hielke van der Schee
Hielke van der Schee

C1, C2 en B1 spelen een driekamp. Het team dat niet speelt, zal reserve staan bij de andere
twee teams, doordat de bezetting i.v.m. blessures etc. enigszins krap is.
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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