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Van het bestuur
Allereerst vraag ik nogmaals jullie aandacht voor de Pubquiz. Er hebben zich al kandidaten
gemeld, maar er kunnen er natuurlijk nog veel meer bij. Elders in dit clubblad is precies te
lezen wat de bedoeling is.
Daarnaast zijn we achter de schermen bezig om de trainingen op het veld weer op te starten.
Zodra het kan en mag volgt hier meer informatie over. In de tussentijd proberen jeugdtrainers
met filmpjes de spelers alvast weer een beetje fit te krijgen.
Tot slot was er goed nieuws van het KNKV. Om verenigingen te helpen in deze bijzondere
tijd, komt het KNKV met een financiële teruggave. Het bestuur heeft hier inmiddels een
mail over ontvangen. In een reguliere competitie incasseert het KNKV wedstrijdbijdragen en
contributie. De wedstrijdbijdragen vormen de financiële dekking voor een aantal lasten,
waaronder de competitiekosten. De naamgeving kan suggereren dat deze bijdragen enkel
betrekking hebben op het organiseren van de competitie, maar dat is dus niet het geval.
Een onderdeel van de wedstrijdbijdragen zijn de arbitragekosten. Omdat er nu geen
competitie wordt gespeeld, zijn er ook geen arbitragekosten. Verenigingen krijgen daarom de
bijdragen terug die gerelateerd zijn aan arbitragekosten. Daarnaast keert het KNKV ook een
tegemoetkoming uit. Verder worden de tarieven voor 2021-2022 bevroren en wordt er geen
verhoging toegepast, zodat de contributiebedragen van volgend seizoen gelijk zijn aan dit
seizoen.
Enno de Boer
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Agenda
Bestuursvergadering 10 februari
PUBQUIZ
Het bestuur organiseert vrijdagavond 5 februari een leuke Corona-pubquiz. Eénlingen,
stelletjes of gezinnen kunnen meedoen. Vanaf 19.30 uur verwachten we met veel mensen een
“gezellig samenzijn” te hebben. Door de avondklok zijn de meesten die avond toch al thuis!
Natuurlijk moet iedereen het thuis zelf gezellig maken met wat drinken en hapjes. Wij
proberen het via de quiz nog gezelliger te maken. Natuurlijk is er voor de winnaar(s) een
leuke prijs en eeuwige roem. Hopelijk wordt dit de enige online-Coronaquiz in de
geschiedenis van onze vereniging. Dus zorg dat je erbij bent! Het is deze avond de bedoeling
dat we elkaar ontmoeten via één van de volgende beeldbelprogramma’s: Teams, Zoom of
Google Meet. Dit kan via een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Daarnaast moet elke
deelnemer beschikken over een ander apparaat om de quiz mee te kunnen spelen. Het liefst
een computer, laptop of tablet. En mobiele telefoon is minder geschikt (te klein) om de vragen
op te bekijken en je antwoord te geven. Dit kun je van tevoren al regelen. Je kunt je wel alvast
aanmelden via: pubquiztopvroomshoop@gmail.com Geef hier het mailadres door waar we de
uitnodigingslink van één van de genoemde beeldbelprogramma’s naartoe moeten sturen.
MELD JE AAN EN TEST JOUW KENNIS!
Het bestuur
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Hallo,
Ik ben Alissa de Graaf ik ben 12 jaar oud en zit in de D1 van T.O.P.
Ik ben begonnen toen ik tien jaar oud was. Ik deed toen mee met het schoolkorfbaltoernooi
Dat vont ik zo leuk dat ik korfbal graag als sport wilde gaan doen.
Ik zit in groep 8 op de nieuwoord. Naast korfbal heb ik ook nog andere hobby’s.
Zoals pianospelen, dat doe ik bij de popschool. Ook hou ik van teken en spelletjes spelen.
Ik vind de trainingen super leuk, het is altijd erg gezellig in ons team, daarom mis ik korfbal
erg. Ik hoop dat we snel weer naar training kunnen en weer wedstrijden kunnen korfballen.
Ik geef de pen door aan liss Hartman mijn teamgenootje uit de D1.
Hopelijk tot gauw allemaal!
Groetjes Alissa de Graaf
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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