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Van het bestuur
We zitten inmiddels in de twee week van het nieuwe jaar. Normaal gesproken verschijnt het eerste
voorwoord in het nieuwe kalenderjaar vaak eerder. Helaas is het niet gelukt om zowel fysiek als
online een nieuwjaarsactiviteit te organiseren. Daarom wil ik langs deze weg iedereen alsnog een
heel goed nieuwjaar wensen.
We zitten nog steeds in een lockdown en we hopen allemaal dat we deze snel achter ons kunnen
laten en het gewone leven weer op kunnen pakken. Op de persconferentie van volgende week
wordt hierover meer bekend. Ook het actieve spelen en trainen ligt al weer enige tijd stil. Achter de
schermen gebeurt natuurlijk wel het één en ander. Zo is een aantal mensen binnen het bestuur op
dit moment bezig met de opstart van Taakie. Dit is een digitaal hulpmiddel dat we gaan gebruiken
om het vrijwilligersbeleid verder ten uitvoer te brengen. In dit clubblad en de komende weken
kunnen jullie hier meer over lezen. Omdat de laatste weken zo’n beetje alles stil lag door vakantie
en feestdagen is er vanachter de bestuurstafel op dit moment alleen te melden dat we op
donderdag 20 januari weer vergaderen.
Peter
Agenda:
14 januari
20 januari

Mail over Taakie wordt verstuurd
Bestuursvergadering

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
11-01

Thijmen Gerrits

13-01

Alissa de Graaf

14-01

Niek van Oenen

15-01

Anouk Hudepohl

16-01

Avalon Bosch

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

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

Vrijwilligersbeleid
Beste leden van KV T.O.P.
Om ons vrijwilligersbeleid beter vorm te geven gaan we aan de slag met Taakie. Wij willen onze
leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers nog beter leren kennen! Dat doen wij met behulp van
Taakie, een slimme, snelle en leuke online tool. Door het stellen van slechts een paar vragen
krijgen wij een goed beeld van al die unieke types die onze club rijk is! Na het beantwoorden van
de vragen zie je waar jouw talent ligt! Mochten wij eens tegen een uitdaging aanlopen, dan kunnen
we met Taakie heel handig 'scouten' wie er plezier aan zou beleven om een helpende hand te
bieden.
Taakie heeft een positieve insteek. Dankzij Taakie benaderen we jou alleen als we in jou de beste
match zien! Heel laagdrempelig maar toch persoonlijk, via een WatsAppje. Met één druk op de kp
kun je een Taakie accepteren, maar ook afwijzen!
Hoe meer leden, ouders en vrijwilligers de vragenlijst invullen, hoe meer plezier wij aan Taakie
beleven. Help jij mee!? We sturen je in de loop van deze week een mailtje met de link naar de
vragen. Benieuwd naar Taakie? Neem hier alvast een kijkje:
Aan de slag met Taakie - YouTube
Vriendelijke groet,
Het bestuur
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