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Van het bestuur
Heb jij er al over nagedacht?
Zo, dat is pas met de deur in huis vallen hè? Maar heb jij er toevallig al over nagedacht of jij
iemand kent die geschikt zou zijn om het penningmeesterschap binnen onze vereniging op zich te
nemen? Of misschien ben je zelf wel geschikt en heb je tijd? Dan horen we het heel graag van je!
Ook wanneer je nog allerlei vragen hebt horen we het graag. Samen komen we dan vast tot
antwoorden.
Interesse? Of vragen? Mail dan naar:
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com
Heeft u er al over nagedacht?
Misschien heeft u jarenlang gekorfbald en lukt dat nu niet meer door allerlei oorzaken. Maar mist
u de gezelligheid van de trainingen en het gezond bezig zijn wel enorm. In samenwerking met
Zorgsaam Twenterand zijn we aan het kijken of er interesse is vanuit onze leden om Walking
Korfbal aan te bieden.
Bent u 50 jaar en ouder? Zou u dan onderstaande enquête van Zorgsaam Twenterand in willen
vullen?
https://www.survio.com/survey/d/S0Q1H3M6O1G4T3X6K
Het bestuur denk ook over veel zaken na. Naast bovenstaande zaken wordt er ook gesproken over
het al dan niet doorgaan van de rommelmarkt. De afgelopen maanden heeft het onderwerp
iedere vergadering op de agenda gestaan. Want kan de rommelmarkt doorgaan? Gezien alle
Corona- ontwikkelingen? Afgelopen week stond een mooi stuk in de krant over de rommelmarkt.
Ook denken we na over hoe we vrijwilligers kunnen werven voor verschillende taken binnen de
vereniging. Een aantal commissies zitten te springen om aanvulling van hun bezetting.
Voor de jeugd is het momenteel vakantie van school. Ik kan me zo voorstellen dat het een hele
welkome onderbreking is van het thuiswerken en het werken op school. Geniet er van allemaal.
Tamara van het Bolscher

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com
T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
of redactiekvtop@gmail.com
Kopij voor clubblad aanleveren voor zondag 16.00 uur

2

Beste Toppers
Ik maak nu al weer een tijdje wekelijks de Topper voor jullie, Echter heb ik helaas kenbaar moeten
maken bij het bestuur dat ik het maken van de Topper, Facebook niet langer kan combineren en
graag het stokje wil overdragen aan iemand anders.
Mocht je bij je zelf denken dit is iets voor mij of ik weet wel iemand die dit wil/kan doen? Neem
dan even contact op met het bestuur.
Groetjes Ghislaine
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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