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Van het bestuur
We gaan de laatste periode in van dit korfbalseizoen. Helaas een jaar zonder competitie,
zonder gezellig samenkomen…. maar ondanks dat alles een jaar waarin we T.O.P. goed
draaiend hebben kunnen houden.
Dat hebben we te danken aan de trouwe leden (er is in de afgelopen maanden weinig verloop
geweest) en aan de mensen die ons een warm hart toedragen. Zo hebben we n.a.v. het
krantenartikel over onze rommelmarkt een vrije gift ontvangen van € 25,-. Een mooi gebaar,
dat we zeer waarderen.
Aankomende dinsdag staat er weer een bestuursvergadering op de planning. Een vergadering
die in het teken zal staan van vooruitkijken: voorbereidingen gaan treffen voor de JAV
(hopelijk kan deze nu wel doorgaan!), nadenken over de invulling van het bestuur en
vooruitblikken op de competitie van het volgende seizoen.
Dat laatste punt levert het bestuur en de TC wel hoofdbrekers op. M.n. voor de seniorenteams
ligt er een lastige opgave om voltallige teams te formeren. Daarom elders in deze Topper de
oproep om z.s.m. eventuele wijzigingen/beëindiging van het lidmaatschap door te geven,
zodat de TC weet op wie ze kunnen rekenen.
In de afgelopen weken heeft er in de Topper meerdere keren een oproep gestaan om mee te
denken over de invulling van het penningmeesterschap. Helaas zijn er nog geen namen
genoemd van mogelijke kandidaten. Daarom nogmaals de oproep om evt. geschikte
kandidaten aan ons door te geven via het mailadres van het secretariaat.
Met vriendelijke groet,
Esther van der Schee
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Beste Toppers
Ik maak nu alweer 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 jezelf 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
Lidmaatschap volgend seizoen
Willen spelende leden, die volgend seizoen niet willen of kunnen korfballen, zich vóór 25 mei
afmelden bij het secretariaat (secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com). Voor 1 juni moeten de
nieuwe teams voor volgend seizoen opgegeven worden. Het is voor het wedstrijdsecretariaat
fijn om dan over de juiste informatie te beschikken.
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redactieadres:
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