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Van het bestuur
Afgelopen week heeft het bestuur vergaderd; voor het eerst in lange tijd weer online via Teams; niet ideaal,
maar gezien de omstandigheden wel een mooie oplossing…. Ook de TC is aangesloten bij een deel van de
vergadering. Er zijn namelijk best wat zaken die we samen met de TC moeten oppakken. Denk aan de
zoektocht naar een nieuwe trainer, bezetting jeugdtrainers, investeren in de jeugd… Veel zaken hebben te
maken met hoe we kijken naar de toekomst van T.O.P. en welke keuzes we vervolgens willen maken.
Ook T.O.P. is in afwachting van de nieuwe persconferentie a.s. dinsdag en welke maatregelen daar weer uit
voortkomen. Voor nu zijn we blij dat het gelukt is om de jeugd in ieder geval 1 keer in de week te laten
trainen. Ook de selectie heeft de afgelopen 2 weken op zaterdagmiddag kunnen trainen en dat is goed.
Mochten er dinsdag nieuwe/andere maatregelen afgekondigd worden, dan zal het even duren voordat de
uitwerking naar alle leden gecommuniceerd zal worden. Er moet dan eerst weer binnen het bestuur
gekeken worden hoe we een en ander gaan vormgeven.
In de vorige Topper heeft u kunnen lezen dat René de Boer als nieuw bestuurslid de sponsorcommissie
onder zijn hoede heeft genomen. En dat is fijn, want als vereniging kunnen we de extra sponsorgelden goed
gebruiken.
Volgende verschijnt de laatste Topper voor de kerstvakantie.
Hartelijke groet en blijf gezond,
Esther van der Schee
Agenda:

7 januari
20 januari

Nieuwjaarsactiviteit
Bestuursvergadering

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

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week

12-12

Lisa van der Veen & Sem Pierik

13-12

Merle Meijerink & Rick Zomer

14-12

Twan Toly

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

Wedstrijdverslag SDO B2 – TOP B2
hallo topperlezers
deze week hebben we een oefen wedstrijd tegen SDO B2 gespeeld.
het was heel mooi om even weer een wedstrijdje te korfballen.
we hebben gewonnen met 5-7 het ging erg lekker bij iedereen, en hopelijk is vanaf januari alles
weer normaal zodat we onze competitie gewoon verder kunnen spelen.
iedereen alvast gezellige feestdagen en een goed nieuwjaar.
groetjes marée (B2)

Uitslagen zaterdag 11 december 2021

TOP C1 – Centrum C1

18-1

Rigtersbleek C1 – TOP C2

4-3

Overige teams waren vrij of hebben niet gespeeld
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Programma zaterdag 18 december 2021
Onderstaand het programma van komende week (voor zover nu bekend is):
Aanwezig/
Vertrek
Wordt niet
gespeeld
Wordt niet
gespeeld
Aanvangstijd
wordt ws.
aangepast naar
15:00 uur, nog
in overleg met
NKC’51
11:15

Aanvang Thuisteam

Uitteam

20:45 Elburg 1

TOP (V) 1

19:30 Elburg 2

TOP (V) 2

15:00 TOP (V) 3

NKC’51 7

Het Punt
VROOMSHOOP

12:00 SDO (W) B1

TOP (V) B1

TOP (V) B2
13:45

13:30

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

De Klaampe
WESTERHAAR

Sanne

Fam. Kassies, Fam.
Zomer, Fam. Heuvels

’t Huiken
ELBURG
’t Huiken
ELBURG

is vrij

14:30 KIOS’45 C1

TOP (V) C1

Möllincksslag
BERGENTHEIM

Alissa

Fam. Gerrits, Fam.
Meijerink, Fam. van
Oenen

TOP (V) C2

Is vrij
Ons Clubje
D2
is vrij

Het Punt
Vroomshoop

Maxime

Gerard Meijerink

Zwart Wit
E1

Het Punt
Vroomshoop

14:00 TOP (V) D1
TOP (V) D2

12:30

Accommodatie

13:00 TOP (V) E1
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Vajèn

Mart Luchies

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