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Van het bestuur
Het is rustig op korfbalgebied. Heel erg rustig. Er wordt op dit moment alleen “normaal”
getraind door de jeugdteams. Afgelopen zaterdag speelden ze voor het eerst sinds lange tijd
weer een wedstrijdje. Helaas was het nog niet in competitieverband maar onderling. Fijn dat
dit georganiseerd wordt. De 18-plussers en senioren trainen nog steeds op anderhalve meter
afstand. Voor de teamspirit is dit goed, voor de korfbalontwikkeling minder. Het ziet er
voorlopig nog niet naar uit dat de reguliere competitie weer opgestart kan/zal worden.
Op de achtergrond gebeurt er nog steeds genoeg binnen onze vereniging.
• De actiecommissie heeft vorige week “Rondje voor de club” geïntroduceerd:
https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=topv
• Commissies vergaderen gelukkig nog steeds en ontplooien activiteiten. Meestal
gebeurt dit overleggen online.
• Het bestuur is zich aan het oriënteren op de organisatie van de Special Olympics.
• Trainers brengen hun oefenstof over aan de leden.
• Het clubblad wordt samengesteld.
• Enzovoorts
Ik wil iedereen oproepen om door te gaan met je werkzaamheden voor de vereniging. Op den
duur hebben we hier allemaal profijt van. Uiteindelijk zal er ooit weer gewoon gekorfbald
worden en hopen we dat alles weer een beetje normaal wordt…..
Blijf gezond!

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