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Van het bestuur
“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal” dat zei Mark Rutte afgelopen week op de
persconferentie. En laten we hopen dat dit ook voor het korfballen geldt!
En het lijkt er wel op. Er zijn deze weken weer wat wedstrijden, er is weer bedrijvigheid in het
clubhuis en achter de schermen wordt door verschillende mensen al naar volgend seizoen gekeken.
Want als alles volgens plan verloopt, kunnen we na de vakantie weer normaal korfballen en naar De
Bosrand en Het Punt. Eindelijk!
Deze week is er ook weer een bestuursvergadering. En 29 september is de JAV. Ik reken er op dat
alle commissies een mooi jaarverslag van de afgelopen tijd maken, zodat iedereen binnen de club
weer helemaal op de hoogte is aan het begin van het seizoen. Zeker na een periode van corona is
een goed verslag zeer wenselijk! Jaarverslagen kunnen voor 1 september aangeleverd worden bij
het secretariaat, secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
Verder hoop ik dat alle commissies de jaarverslagen op tijd aanleveren! Nu hoor ik u denken: “Dat
schreef je net toch al?” Klopt! Maar de ervaring leert dat bijna iedereen een dergelijke oproep leest,
en er vervolgens niets mee doet. Dus aanleveren die jaarverslagen! En op tijd! Want dit is hèt
moment om een nieuwe start te maken. Een start waarbij zaken die in het verleden misliepen tot het
verleden behoren en waarbij we allemaal hernieuwd kunnen genieten van onze sport, onze
accommodatie en onze club. Maar vooral van de omgang met elkaar, waarbij we samen de
schouders eronder zetten!
Enno de Boer
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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.
Verjaardagen
Onze jarigen de komende twee weken
25-06
Peter van Blanken
29-06
José Drenth & Kaithlynn Haar
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd
JEUGD
Afgelopen zaterdag de tweede ronde van de minicompetitie voor
de jeugd. In Vroomshoop werden slechts twee wedstrijden
gespeeld. De overige teams hadden een wedstrijd elders. C2
moest al vroeg afreizen naar Hardenberg om tegen Juventa C3 te
spelen. Met rust was de stand in het voordeel van Juventa, 6-4.
Maar in de tweede helft lieten onze Toppers zich van hun beste
kant zien. De achterstand werd weggewerkt en omgezet in een voorsprong. De eindstand was 7-9. D1
moest afreizen naar Glanerbrug om tegen Ons Clubje D1 te spelen. De eerste wedstrijd wisten onze D1-ers
te winnen, maar ons Clubje was een iets lastiger tegenstander. Vijf maal wisten onze Toppers de bal door de
mand de gooien. De tegenstander lukt dat 12 maal. De eindstand was 12-5. Ook ons D2 moest ongeveer
dezelfde kant op. Zij speelden in Enschede tegen Rigtersbleek. Dit werd een ruime overwinning. 10 maal
werd en gescoord door TOP en slechts tweemaal door de tegenstander. B1 reisde af naar Drenthe om in
Schoonoord tegen SDO (S) B1 te spelen. Na de overduidelijke overwinning van afgelopen zaterdag werd dat
deze wedstrijd nog eens dunnetjes overgedaan. Ook ons B1 team kwam tien keer tot scoren. De
tegenstander vier keer, resulterend in een uitslag van 4-10. B2 speelde tegen KIOS’45 B1. De tegenstander
bleek een maatje te groot en de eindstand was 16-8. E1 speelde in Vroomshoop tegen Amicitia E1. Drie
keer wisten onze Toppers te scoren. De tegenstander lukte dat acht maal. Eindstand 3-8. C1 speelde
eveneens tegen Amicitia (C1). Met rust stond er een 3-0 voorsprong op het scorebord. Onze Toppers kregen
vele kansen, maar waren niet zo scherp in de afronding. In de tweede helft lukte dat beter. De eindstand van
de wedstrijd was 10-2.
Komende zaterdag al weer de laatste ronde van deze mini-competitie. B1 en B2 zijn echter al uitgespeeld.
En D1 speelt komende woensdagavond een wedstrijd tegen DOS-WK D1. Allemaal nog veel plezier deze
laatste wedstrijd!!
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Programma woensdag 23 juni
Aanwezig
18:00

Aanvang
18:30

Thuis
TOP D1

Programma zaterdag 26 juni
Aanwezig/ Aanvang Thuis
vertrek
09:10
10:00
Juventa E2
09:40
10:30
AKC (Al) D1
09:45

10:45

10:00

11:00

Groen Zwart
C1
HKC (He) C1

Uit
DOS-WK
D1

Accommodatie
Sportpark De
Bosrand

Plaats
VROOMSHOOP

Uit

Accommodatie

Plaats

TOP (V) E1
TOP (V)
D2
TOP (V)
C2
TOP (V)
C1

Sportpark Kruserbrink
Sportcomplex Het
Sportpark
Sportpark Wooldrik

HARDENBERG
ALMELO

Sportterrein 't Wilbert

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