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Van het bestuur
Deze zaterdag was weer een bijzonder competitie weekend wedstrijden die zonder publiek
gespeeld worden en een kantine die niet meer open mag. Het wordt niet gemakkelijk gemaakt om
te sporten.
De bond heeft bekend gemaakt dat er zeker een zaalcompetitie gespeeld zal worden. Maar ook
dat is natuurlijk afhankelijk van wat er verder gebeurd in Nederland.
We hebben ons aangemeld voor de RABO clubactie. Daar komen nog berichten van in het clubland
en hoe we kunnen stemmen voor T.O.P.
Zaterdag avond zijn we met het voltallige bestuur op bezoek geweest bij marry inberg. Ook Siem
Koster is daar met behulp van familie heen “gelokt”
En daar buiten op het gras van het flierborgh hebben we een muzikaal Cadeau gegeven aan 2
jubilarissen die beiden 70 jaar lid van T.O.P. zijn. De muzikale omlijsting is verzorgd door de
Zmoezenbloazers.
Al met al was het, hoewel wij buiten stonden en de jubilarissen binnen, mooi om te zien dat dit
zeer gewaardeerd werd.
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Nieuw Lid:
Evi Hendriksen welkom bij T.O.P. we wensen jou heel veel korfbal plezier toe!
Agenda:
bestuursvergadering 6 oktober om 19.30 uur
Verjaardagen
04-10 Bertus Boshoeve
06-10 Lina Kassies
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Gezocht creatieve geest met videomontageskills
Door de huidige Corona-omstandigheden is het lastiger om mensen te ontmoeten.
Als bestuur willen we daarom een aantal videootjes (laten) maken over de vereniging. Deze
video’s moet kort, bondig, flitsend en creatief zijn. Door middel van deze clips willen we
bijvoorbeeld nieuwe leden en hun ouders kennis laten maken met T.O.P. Ook willen we bepaalde
spelsituaties en regels kort aan nieuwelingen binnen de korfbalwereld uitleggen. Hoe en waarom
wordt geselecteerd binnen de vereniging? Wie zijn de bestuursleden? Welke commissies zijn er en
wat kun je allemaal doen als vrijwilliger voor de vereniging? Ook op deze vragen willen we
antwoord geven met behulp van deze filmpjes.
Ben jij degene die het leuk vindt om op deze manier ons te helpen de vereniging te promoten en
heb jij de vaardigheid om met bijvoorbeeld Tiktok, Instagram of een videobewerkingsprogramma
te werken? Dit mag zowel via een mobiele telefoon als via een videocamera. Meld je dan bij Peter
van Blanken (06-12241868).
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Het bestuur

Uitslagen Woensdag 30 september
HKC (he) C1 – TOP (v) C1
8-6
Uitslagen zaterdag 3 oktober
TOP (V) 1
Zwaluwen 1
TOP (V) 2
Zwaluwen 2
KIOS ’45 3
TOP(V) 3
TOP(V) A1
Blauw Zwart A1
TOP(V) B1
Achilles (A) B1
TOP(V) C1
DOS-WK C1
TOP(V) C2
Amicitia C2
TOP(V) D1
Juventa D1
NKC’51 E1
TOP(V) E1
Ons Clubje E1 TOP(V) E2
TOP(V) E3
KIOS ’45 E1

7-21
13-14
9-8
3-17
6-7
4-8
3-7
5-11
7-5
6-1
0-4

Afgelopen zaterdag hadden we dus een vol programma in Vroomshoop. Door de maatregelen die
genomen zijn, helaas zonder publiek. De uitslagen waren afgelopen zaterdag niet best. Geen enkel
team wist een punt te halen. Niet dat er alleen slechte wedstrijden werden gespeeld. Komende
zaterdag staat voor de jeugd de laatste competitieronde op het programma. Allemaal nog een
keer je best doen om de laatste wedstrijd winnend af te sluiten.
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Actie actie actie!
In deze tijd hebben we als TOP veel minder inkomsten. Als actiecommissie hebben we daarom een
mooie actie bedacht waarmee we met zijn allen ons steentje kunnen bijdragen! Zo kunnen jullie
nu prachtige T.O.P. vesten, truien en mondkapjes bestellen. Heb jij je bestelling al geplaatst? Je
kunt hiervoor terecht bij Ghislaine door een bericht te sturen naar 0643131320.
De kosten zijn:
Trui zonder naam: €25,00
Trui met naam: €30,00
Vest zonder naam: €30,00
Vest met naam: €35,00
Mondkapje: €7,00
(Wasbaar op 60 graden)
Combi deals!!
Trui en mondkapje: €30,00
Trui met naam en mondkapje: €35,00
Vest en mondkapje: €35,00
Vest met naam en mondkapje: €40,00
Trui, vest, mondkapje: €55,00
Trui en vest met naam, mondkapje: €65,00
Alle producten zijn inclusief het T.O.P. logo
De mondkapjes actie kan alleen doorgaan wanneer er 25 stuks of meer worden besteld. Mocht dit
niet het geval zijn, word er geld geretourneerd.
We hebben voor deze actie 2 momenten gepland dat jullie de vesten en truien kunnen komen
passen. Om te komen passen kun je een afspraak maken met Ghislaine op 0643131320:
Maandag 5 oktober en Donderdag 8 oktober.
Het is mogelijk om contant af te rekenen of via betaalverzoek te betalen. De producten worden
pas besteld wanneer de betaling is voltooid.
Hopelijk vinden jullie deze actie net zo leuk als ons en zien we jullie allemaal op een van de 3
pasmomenten.
Groetjes de Acitecommissie.
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Aanwezig/
vertrek
18:00

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie Verslag

Vervoer/scheids

19:00

HKC (H) C1

TOP (V)
C1

Sportterrein ’t
Wilbert
Hengelo Ov

Fam. Koes,
Fam. Van het
Bolscher, Fam.
Ekkel
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Programma zaterdag 10 oktober 2020
Aanwezig/
vertrek
08:30

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie Verslag

09:30

Zwart wit
C1

TOP (V)
C2

Mirthe

09:00

09:30

09:15

10:30

10:00

10:30

10:10

10:40

11:00

11:30

11:00

11:40

12:00

12:30
12:50

12:30

13:00
14:00
15:30

Sport complec
de Mors
Delden
TOP (V) E3 Juventa
Sportpark de
E3
Bosrand
Vroomshoop
Ons clubje TOP (V)
Veld ons
B1
B1
clubje
Enschede
TOP (V) D2 Amicitia Sportpark de
D4
Bosrand
Vroomshoop
TOP (V) D1 Centrum Sportpark de
D1
Bosrand
Vroomshoop
TOP (V) E1 Amicitia Sportpark de
E1
Bosrand
Vroomshoop
TOP (V) A1 Phenix
Sportpark de
’72 A1
Bosrand
Vroomshoop
TOP (V) E2 AKC (AL) Sportpark de
E1
Bosrand
Vroomshoop
OostTOP (V) 2 Oost-arnhem
Arnhem 4
Arena Arnhem
TOP (V) C1 Juventa
Sportpark de
C2
Bosrand
Vroomshoop
TOP (V) 3
Ons
Sportpark de
clubje 3
Bosrand
Vroomshoop
Elko 1
TOP (V) 1 Sportpark Elim
Elim

Vera
Wietse

Vervoer/scheids
Fam. Gerrits,
Fam. Meijerink,
Fam. Westerik.
?

Maxime

Fam. Hilberink,
Fam. Hees,
Fam. Gritter
Heddy Drent

Jelmer

?

Sofie

Lian Hees

Tara

Dinand de
Groot

Marith

Hielke van der
Schee

Britt

Egbert Ekkel
Gerrit Kolkman

Voor komende zaterdag zijn we nog op zoek naar twee scheidsrechters voor de
wedstrijd van E3 en D1. Wie biedt zich aan? Ik hoor het graag.
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren voor
zondag 16.00 uur
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