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Van het bestuur
Afgelopen dinsdag heeft het bestuur voor de laatste keer van dit seizoen vergaderd. Meerdere
items stonden op de agenda en zijn uitgebreid besproken. Dat het een bijzonder jaar geweest
is, daar waren we het wel over eens.
Terugblikkend op het afgelopen jaar zijn er positieve dingen te melden. Ik noem er enkele:
- ondanks dat er bijna het hele jaar niet gekorfbald is, hebben heel veel spelende en nietspelende leden hun lidmaatschap voortgezet. Dank daarvoor!
- mede doordat de contributie ook tijdens dit coronajaar “gewoon” betaald is, hebben we TOP
draaiend kunnen houden.
- er zijn veel mensen die zich blijvend hebben ingezet voor de vereniging.
Maar naast de zaken waar we dankbaar voor zijn, zijn er ook zorgen:
- we merken dat het lastig is om binding te houden met elkaar. Omdat er geen ouders bij de
trainingen aanwezig mogen zijn en omdat er amper wedstrijden gespeeld zijn, spreken we
elkaar eigenlijk niet. We hopen dat dit bij de start van het nieuwe seizoen anders zal zijn, want
elkaar fysiek ontmoeten geeft binding en betrokkenheid en draagt bij aan “Tot ons plezier”.
- er is een groot tekort aan vrijwilligers. Eigenlijk alle commissies zijn onderbezet en
oproepen in de Topper of via social media leveren geen of nauwelijks reacties op. Zo zijn we
als bestuur al 2 jaar op zoek naar een nieuwe penningmeester, maar helaas zonder resultaat.
Ook de zoektocht naar iemand die vanaf volgend seizoen de Topper wil samenstellen en
versturen heeft niets opgeleverd.
In elke bestuursvergadering is het gebrek aan vrijwilligers een onderwerp van gesprek, maar
een oplossing is niet zo voor handen. In de JAV van september 2021 zal dit zeker een
onderwerp van gesprek zijn.
In dit laatste voorwoord van korfbaljaar 2020-2021 doe ik dus nogmaals een oproep voor
iemand die plaats wil nemen in het bestuur (al dan niet als penningmeester of algemeen lid)
en voor iemand die de redactie van de Topper wil gaan verzorgen. De Topper wordt nu altijd
op zondagavond verzonden, maar mocht dat een groot struikelblok zijn dan kan in overleg
gekeken worden naar andere mogelijkheden. Ruimte voor overleg is er!
In de vakantie wordt de mail van het secretariaat gelezen, dus reacties zijn in de
vakantieperiode ook welkom.
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Tot slot wil ik Ghislaine bedanken voor haar inzet en betrokkenheid om de afgelopen jaren de
Topper te verzorgen.
Ik wens iedereen een hele goede zomervakantie toe en graag tot ziens in augustus!
Met vriendelijke groet,
Esther van der Schee
Agenda:
15 augustus
Eerste Topper van het nieuwe seizoen verschijnt
24 augustus 2021 Bestuursvergadering
29 september 2021 JAV
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.
Stukje over opzeggen lidmaatschap hoeft niet meer vermeld te worden.

Agenda
JAV

29 september 2021

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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