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Van het bestuur
Wat was het weer genieten om, na al die maanden vol met maatregelen en beperkingen, te
zien dat er weer wedstrijden op ons sportpark gespeeld werden. Nu er steeds meer
versoepelingen komen, mag ook de jeugd weer wedstrijden spelen in competitieverband.
Voor een aantal was het weer even wennen; een hogere korf, grotere bal en voor sommigen
een groter veld. Maar desondanks heb ik veel blije koppies gezien, veel gelach gehoord en
fanatisme gespot.
Ik had namelijk het geluk dat ik een kantinedienst mocht draaien en kon daardoor een aantal
wedstrijden ( gedeeltelijk) zien. Ondanks dat publiek helaas nog steeds niet is toegestaan, kon
ik op deze manier toch een beetje van de sfeer proeven en mijn dochters zien spelen.
En over sfeer gesproken; de afgelopen maanden is de kantinecommissie erg druk geweest met
het opleuken van de kantine. En het resultaat mag er zijn! Hieronder een aantal foto’s, maar
kom vooral eens gezellig een drankje doen in de kantine om met eigen ogen de ‘vernieuwde’
kantine zien. Want ook onderdeel van de versoepelingen is dat de kantine weer open mag en
dat is natuurlijk weer een grote stap vooruit richting het ‘normaal’!
Je ziet aan de muur nog een aantal lege lijstjes, die wil de kantinecommissie graag invullen
met een aantal oude foto’s. Heb jij toevallig nog een mooie foto van ‘vroeger’ van TOP? En mag
die in een lijstje in de kantine of mogen we daar een kopie van? Dan hoor ik heel graag van je.
Hopelijk zien we elkaar weer snel op of aan het veld!
Tamara van het Bolscher
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Agenda
Volgende bestuursvergadering
JAV

22 juni 2021
29 september 2021

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.
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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