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Van het bestuur
Sinterklaas is al weer een heel eind op weg naar het warme Spanje en de kerst staat al weer voor
de deur. Nog een weekje en dan is het kerstvakantie. Ik hoor om me heen dat veel kinderen en
volwassenen daar erg aan toe zijn. Even geen school en misschien heb je wel vrij van je werk,
geniet ervan samen en laad jezelf weer even helemaal op zodat je 2021 weer uitgerust kunt
starten.
De korfbal-competitie zal vooralsnog niet starten; het KNKV heeft een routekaart gemaakt, zodat
je snel kunt zien welke stappen er gemaakt kunnen worden. Met de huidige maatregelen is de
eerste kans op het starten van de zaalcompetitie op zijn vroegst 30 januari. Op
https://www.knkv.nl/update-zaalcompetitie/ kun je de routekaart vinden.
Afgelopen week werd bekend dat ons lid Lian Hees zich een jaar lang dé MBO uitblinker van het
jaar mag noemen. Het filmpje waarin zij zichzelf presenteert werd opgenomen op ons
kunstgrasveld. Op de Facebook- pagina van ROC van Twente is het filmpje nog te vinden. Lian,
gefeliciteerd namens alle Toppers!
Aanstaande dinsdag zal het bestuur weer vergaderen, opnieuw via een online-verbinding. Laten
we hopen dat we snel weer wedstrijden kunnen spelen en weer in ‘het echt’ kunnen vergaderen.
Tot die tijd: hou vol en blijf gezond!
Tamara van het Bolscher
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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

De Topper nr.17 13-12-2020

3

De Topper nr.17 13-12-2020

4

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