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Van het bestuur
Officieel is er afgelopen zaterdag een einde gekomen aan de lockdown. Hopelijk kunnen we
ons normale leventje weer oppakken en blijft dat ook zo. Tijd om even, vanuit T.O.P.perspectief, terug te kijken op de laatste anderhalf jaar. Net zoals velen hebben we het als
vereniging niet makkelijk gehad.
Het verenigingsleven is bij tijd en wijle zo goed als tot stilstand gekomen. Gelukkig zijn bijna
alle leden ons trouw gebleven! Natuurlijk zijn we daar dankbaar voor. De opbrengst van twee
rommelmarkten hebben we helaas moeten missen. Door middel van allerlei subsidies hebben
we als vereniging gelukkig wel regelmatig extra inkomsten binnen weten te halen. Zowel
Esther als Edwin hebben hiervoor heel wat werk moeten verzetten door allerlei uitgebreide
informatie in te vullen en aan te leveren bij de verschillende instanties.
De jeugd traint gelukkig weer sinds een paar maand. De senioren doen dat sinds enkele
weken ook weer. Toch is het trainen zonder wedstrijden te spelen niet waarom je bij een
korfbalvereniging bent gegaan. De komende weken zal de bond, zoals het er nu naar uitziet,
toch nog wat wedstrijden voor de jeugd organiseren. Wellicht dat het seizoen voor hen toch
nog een beetje positief afgesloten kan worden. Zoals in het vorige clubblad en in de plaatselijk
media te lezen was staan we voor een grote uitdaging wat onze selectie betreft. We hebben
een “heren-probleem” en het zal erg lastig worden om komend najaar 3 seniorenteams het
veld op te krijgen. Mocht iemand nog een gegadigde weten die het korfballen weer op wil
pakken dan houden we ons aanbevolen.
Ook bestuurlijk gaat het ons niet van een leien dakje. Veel commissies zijn onderbemand en
de mensen die in de bewuste commissie zitten hebben de handen meer dan vol aan hun werk.
Al met al hopen we dat Corona wat op de achtergrond komt en dat we met z’n allen de
schouders er onder kunnen zetten om JOUW club weer te laten zijn tot een plek waar je graag
bij wilt horen.
Als vereniging hebben we een aantal uitdagingen waar we voor staan. Alleen met de hulp van
een ieder hebben we bestaansrecht en kunnen we, zoals al eerder in een voorwoord
benoemd, over 17 jaar ons eeuwfeest vieren! Kom op en stel jezelf niet teleur!
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Agenda
Volgende bestuursvergadering
JAV

22 juni 2021
29 september 2021

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 zo spoedig
mogelijk afmelden bij het secretariaat (secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com). Bij het maken
van de teamindeling voor volgend seizoen is het voor het wedstrijdsecretariaat fijn om over
de juiste informatie te beschikken.
Jaarverslagen
Door alle Coronamaatregelen is het afgelopen jaar natuurlijk anders verlopen, ook voor alle
commissies binnen TOP.
We hopen dat in september de JAV fysiek kan plaatsvinden, zodat we aan alle leden vanaf 15
jaar verantwoording kunnen afleggen over seizoen 2020-2021.
Jaarverslagen kunnen voor 1 september aangeleverd worden bij het secretariaat,
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
Oproep!
Het is eindelijk zover!
De kantine mag weer open!!
Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, maar dat houdt ook in dat we jullie heel hard nodig
zijn! Er is nog geen schema bekend maar wie wil er in de komende weken een keer een
bardienst draaien op de zaterdag?? Geef je op bij de kantinecommissie!
Dit kan via onze website www.top-vroomshoop.nl, klik op contact en vervolgens kies je bij
“waar moet de mail naar toe”, voor de kantinecommissie.
Hopelijk krijgen we heel veel reacties, dan hoef je ook niet zo vaak en zo lang te staan J.
Dit is een oproep aan zowel leden als niet-leden, dus ook ouders van spelende leden zijn van
harte welkom en denk je van, gut ik heb geen idee wat ik dan moet doen, geef het aan en je
krijgt van ons een uitleg.
Hartelijke groet,
de kantinecommissie – Jorrit van het Bolscher en Kyra Wessels
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Verjaardagen
Onze jarigen de komende twee weken
09-06
Tara Hankamp
12-06
Jeffrey Bakker
14-06
Iris Kerkdijk
15-06
Jaap Bakker & Lissa Drenthen
17-06
Chester Hemmer & Britt de Boer
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd
TC
De versoepelingen zijn een feit. De KNKV heeft ondertussen een regionale jeugdcompetitie
opgezet. Bij de indelingen is bij de afweging sterkte versus afstanden nu eerder gekozen voor
een regionale indeling dan normaal. In sommige gevallen lijkt het of het niet regionaal is, maar
doordat niet alle verenigingen mee doen ontstaan er “witte vlekken” op de kaart van de
deelnemende teams. In het totale plaatje is er wel zo regionaal als mogelijk ingedeeld. Laatste
uitzondering is als er bij de sterkste teams een zodanig groot verschil zou ontstaan, de afstand
ook iets groter is geworden. De indelingen zijn inmiddels bekend, maar op moment van
schrijven is het wedstrijdschema nog niet vrijgegeven en dus nog niet definitief. Dit gebeurt
waarschijnlijk vandaag aan het eind van de middag. De wedstrijden zullen dan te vinden zijn
in de KNKV wedstrijdzaken app. Als je het programma wilt bekijken, dan moet er nog wel
rekening worden gehouden met het volgende:
Huidige Team

Neemt deel aan competitie
als

B1

B1

C1

B2

C2

C1

D1

C2

Combinatie D2 - E1

D1

E2

D2

E3

E1

Voor komende zaterdag is het VOORLOPIGE programma als volgt (er kan dus nog wat
wijzigen).
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09:30
10:15
10:30
10:45
11:30
12:00
12:45

TOP C2
Ons Clubje E2
TOP (V) D1
TOP (V) D2
TOP (V) B1
Juventa C1
TOP (V) B2

Rigtersbleek C1
TOP (V) E1
Amicitia D2
DOS-WK D2
Amicitia B2
TOP (V) C1
Rigtersbleek B2

Sportpark De Bosrand
Veld Ons Clubje
Sportpark De Bosrand
Sportpark De Bosrand
Sportpark De Bosrand
Sportpark Kruserbrink
Sportpark De Bosrand

VROOMSHOOP
ENSCHEDE
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
HARDENBERG
VROOMSHOOP

Voor de uitwedstrijden hopen we dat de teams onderling het vervoer kunnen regelen. We
hopen zo dat we dit seizoen nog op een leuke manier af kunnen sluiten. Let wel, de
coronaregels zijn nog steeds van toepassing. Er mogen dus geen toeschouwers bij de
wedstrijden aanwezig zijn.
JEUGD
Afgelopen zaterdag hadden we een vriendjes en vriendinnetjes training voor de E tot en met
de D2 jeugd. Er stonden zaterdagmorgen 32 kinderen op het veld die gezamenlijk een leuke
training afwerkten. Daarna stond er een speurtocht op het programma in het Zandstuvebos.
Al met al een geslaagde ochtend, waarbij het programma helaas was langer duurde dan
gepland. We hopen dat iedereen zich vermaakt heeft en dat we al die vriendjes en
vriendinnetjes nogmaals zien bij de trainingen. Ze zijn altijd van harte welkom!
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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