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Van het bestuur
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar persoonlijk vind ik de weken voorbij vliegen ondanks
alle coronamaatregelen.
Jammer genoeg worden er nog steeds geen wedstrijden gespeeld, maar gelukkig wordt er wel
weer enthousiast getraind.
Zoals in het voorwoord van vorige week te lezen was, gaan de bestuurswerkzaamheden
achter de schermen gewoon door. We hebben het up-to-date maken van de beleidsstukken
weer opgepakt en zijn nu bezig met de organisatiestructuur van TOP. Qua structuur zijn er
niet veel wijzigingen binnen de vereniging, maar de bezetting van bestuur en commissies is
wel een aandachtspunt. Maar daar is al veel over gezegd en geschreven. We zijn blij met alle
hulp die geboden wordt om onze vereniging goed te laten draaien.
In de afgelopen periode is wel duidelijk geworden dat er niet altijd veel te melden is in de
Topper, terwijl het juist in deze periode goed is om van elkaar te weten hoe het gaat. Daarom
een oproep aan de leden, commissies, teams om van je te laten horen via de Topper. Hoe gaat
het met jullie, waar zijn jullie mee bezig, waar worden jullie blij van, hoe kijk je naar de
toekomst van TOP, etc.?
Ik ben benieuwd naar jullie creativiteit en inbreng!
In verband met het Paasweekend verschijnt de volgende Topper op zondag 11 april.
Alvast goede Paasdagen!
Vriendelijke groeten,
Esther van der Schee
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Agenda:
Bestuursvergadering 6 april 2021
Verkoop voorraad TOPhuus
In het najaar hebben we even kunnen trainen en wedstrijden spelen. Ook was er verkoop
vanuit de kantine mogelijk.
Daarvoor hebben we natuurlijk inkopen gedaan.
Het is maar de vraag of in het voorjaar de veldcompetitie gespeeld gaat worden.
Om niet met de voorraad te blijven zitten, willen we een aantal producten te koop aanbieden.
We hopen zo dat we de voorraad niet weg hoeven te gooien.
Wil je ook iets overnemen, neem dan eerst contact op met Bea en Klaas de Groot,
inkoop@top-vroomshoop.nl of 642154.
Het verschuldigde bedrag moet daarna worden overgemaakt naar:
NL79 RABO 0366 6694 00 o.v.v. Verkoop TOPhuus
Dit is het bankrekeningnummer van T.O.P.
Goed goan,
Bea en Klaas.

Te koop

Verkoopprijs

Coca-Cola Zero (tht 31-03-2021) 24 flesjes à 200 ml € 0,40 per flesje + € 0,10
statiegeld
Fanta Orange
13 flesjes à 200 ml € 0,50 per flesje + € 0,10
statiegeld
Fanta Cassis
29 flesjes à 200 ml € 0,50 per flesje + € 0,10
statiegeld
Fuze Tea Sparkling Lemon
31 flesjes à 200 ml € 0,50 per flesje + € 0,10
statiegeld
Capri-Sun orange
32 zakjes à 200 ml € 0,30 per zakje
Burg ranja sinaas
4 flessen à 1 ltr
€ 1,50 per fles
La Croisade wit Chardonnay
La Croisade rood Merlot
La Croisade medium Sweet

6 flesjes à 250 ml € 1,80 per flesje
3 flesjes à 250 ml € 1,80 per flesje
6 flesjes à 250 ml € 1,80 per flesje
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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