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Van het bestuur
Zo zit je lekker ’s avonds op de bank en zo zit je ineens in het bestuur van KV TOP…..
Laat ik eens beginnen met mezelf voor te stellen voor diegene die mij niet kennen. Ik ben René de
Boer, 48 jaar, getrouwd met Marike en vader van 3 kinderen (Imar, Marée en Emke). Ik heb vanaf
mijn 8e levensjaar tot en met mijn 30e gekorfbald bij TOP en kan zeggen dat ik dit met heel veel
plezier gedaan heb! Op mijn 30e ben ik een eigen bedrijf begonnen, kregen Marike en ik ons
eerste kind en hebben we een ander huis gekocht. Er bleef toen geen tijd meer over om ook zelf
nog te korfballen, helaas. Een aantal jaren later heb ik nog een paar keer een balletje mee gegooid
in het midweek team en dat was best aangenaam. Mijn knieën en rug vonden het echter iets
minder aangenaam…..
En dan wordt je opeens benaderd om als bestuurslid toe te treden…. bij de vereniging waar je zelf
ook veel plezier hebt gehad! Dat zet je aan het denken. Nee zeggen is het makkelijkste. Wil ik dat
wel? Heb ik daar tijd voor? Kan ik daar tijd voor maken? Als iedereen telkens nee zegt komt de
vereniging ook niet verder. Na een paar nachtjes slapen heb ik dan toch maar besloten om deze
sprong in het diepe te wagen.
Als bestuurslid heb ik de sponsorcommissie onder mijn hoede gekregen. Deze commissie heeft
momenteel geen leden dus daar zit sowieso nog een uitdaging! De taken voor de
sponsorcommissie bestaan uit het werven van TOP partners, bordsponsoren en balsponsoren.
Mocht iemand na het lezen van dit voorwoord denken: “dat zou wel iets voor mij kunnen zijn” dan
kan hij / zij natuurlijk contact opnemen met mij (06-52408726).
Voor wat betreft het TOP-partnerschap is Praxis Marsman Vroomshoop bereid gevonden om de
komende jaren zijn steun te bieden aan onze club. Ook is het contract met Meijer
Installatietechniek verlengd. Hier zijn we heel blij mee en bedanken Praxis Marsman Vroomshoop
en Meijer Installatietechniek van harte voor deze steun!
De afgelopen weken zitten we helaas weer volop in de maatregelen die te maken hebben met
corona. De keuzes die we moeten maken, of niet kunnen maken, volgen elkaar in rap tempo op.
Afgelopen donderdag is e.e.a. gecommuniceerd over hoe we op dit moment met de situatie
omgaan. Hou allemaal de team-app goed in de gaten en als er zaken zijn die veranderen dan
zullen we proberen dit zo snel en goed mogelijk te communiceren. Indien er kinderen of ouders zijn
die vragen hebben dan kunnen die ten allen tijde terecht bij de TC of het bestuur.
Blijf gezond en een hartelijke groet,
René de Boer

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com
T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
Kopij voor clubblad aanleveren voor zondag 16.00 uur

Agenda:
6 december
7 januari

Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
07-12

Vera ter Halle & Henk Beldman

12-12

Lisa van der Veen & Sem Pierik

Van harte gefeliciteerd!!!

Uitslagen zaterdag 04 december 2021

TOP 1, 2 en 3 hebben niet gespeeld
TOP B1 – HKC B1

8-3

TOP B2 heeft niet gespeeld
TOP C1 – HHV C1

21-0

TOP C2 – EKC Nääs C1

1-6

Avereest D1 – TOP D1

0-3

AKC D1 – TOP D2

13-4

TOP E1 was vrij
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Programma zaterdag 11 december 2021

Onderstaand het programma van komende week (voor zover nu bekend is)
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang Thuisteam

Uitteam

Accommodatie
Het Punt
VROOMSHOOP

Wordt niet
gespeeld

15:00 TOP (V) 1

DLKV 1

Wordt niet
gespeeld

16:10 TOP (V) 2

Juventa 3

15:55 KIOS’45 4

TOP (V) 3

TOP (V) B1
TOP (V) B2
13:30

14:00 TOP (V) C1

11:45

13:00 Rigtersbleek C1
TOP (V) D1

Wordt niet
gespeeld,
training om
13:00 uur in het
Punt
Wordt niet
gespeeld,
training om
13:00 uur in het
Punt

is vrij
is vrij
Centrum
C1
TOP (V) C2

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter
G (Gert) Timmerman
(Scheidsrechter)

Het Punt
VROOMSHOOP
Möllincksslag
BERGENTHEIM

Het Punt
VROOMSHOOP

Aniek

Albert Wessels

Diekmanhal
ENSCHEDE

Koen

Fam. Van het Bolscher,
Fam. Teunis, Fam. Van
Toly, Fam. Sieben

is vrij

13:00 TOP (V) D2

Achilles
(A) D2

Het Punt
VROOMSHOOP

Marith

11:00 Achilles (A) E1

TOP (V) E1

Het Sportpark
ALMELO

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