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Van het bestuur
Het liefste schrijf ik een voorwoord waarin ik vertel dat alles op rolletjes loopt
En dat alles perfect gaat
Helaas is dat natuurlijk niet waar. Er is altijd wel wat groteren en kleinere problemen
Maar het probleem waar we als bestuur al een jaar mee worstelen is dat we geen penningmeester
kunnen vinden. Edwin wilde vorig jaar al stoppen maar heeft er nog een jaar aan vastgeplakt
En door omstandigheden wordt het nu wel heel moeilijk voor Edwin om deze taak nog te vervullen
Dus een vraag aan de leden, ouders van leden.. geef ons namen zodat we mensen kunnen vragen
Denk niet die wil het vast niet ,of die hebben ze vast al gevraagd, we starten opnieuw
Graag namen doorgeven aan Esther van der Schee
Zoals jullie ook met de trainingen gezien hebben staat er materiaal van de LOVA in ons materialen
hok. Dit geeft overlast maar omdat LOVA al een jaar niet heeft kunnen trainen helpen we ze
hiermee uit de brand. Graag hiervoor begrip
Tot de volgende keer
Dinand
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Keukenkastjes - Rommelmarkt
Voor een rommelmarktprijsje te koop 2 keukenkastjes.
Kastje met klep: 35(h) x 60(b) x 35(d)
Kastje met deur: 70(h) x 50(b) x 35(d)
Info en contact:
Klaas de Groot
inkoop@top-vroomshoop.nl
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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@topvroomshoop.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.

Fanta Orange
Fanta Cassis
Fuze Tea Sparkling Lemon
Capri-Sun orange
Burg ranja sinaas

Te koop

Verkoopprijs

13 flesjes à 200 ml
29 flesjes à 200 ml
11 flesjes à 200 ml
12 zakjes à 200 ml
4 flessen à 1 ltr

€ 0,50 per flesje + € 0,10 statiegeld
€ 0,50 per flesje + € 0,10 statiegeld
€ 0,50 per flesje + € 0,10 statiegeld
€ 0,30 per zakje
€ 1,50 per fles

Trainingen
Rond deze tijd maken we normaal gesproken de overgang van zaal naar veld. Dit jaar zijn we door
de Corona-maatregelen eerder het veld op gegaan om toch te kunnen trainen.
Dit was/ is op basis van vrijwilligheid voor zowel de trainers als kinderen zolang de huidige Coronamaatregelen dit vragen. Een aantal teams trainen al, of gaan weer, twee keer in de week trainen.
Een aantal teams nog een keer in de week. Mochten er kinderen zijn die ook twee keer in de week
willen trainen, terwijl hun eigen team een keer traint, dan kan contact gezocht worden, via de
mail, met de Technische Commissie (wedsecjeugdtop@hotmail.com). De TC zal vervolgens kijken
welke mogelijkheden er zijn om deze kinderen extra te laten trainen.
TC
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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