DE TOPPER
59e jaargang nr. 25

27-2-2022

Van het bestuur
Sinds afgelopen vrijdag kunnen we weer leven zonder de beperkende Coronamaatregelen. Dit
betekent dat we zo langzamerhand weer ons oude leventje kunnen gaan oppakken. Ook als
korfbalvereniging kunnen we weer normaal gaan “leven”. De laatste twee jaar heeft voor ons als
vereniging ook een flinke impact gehad. Natuurlijk zijn er een heleboel dingen “gewoon”
doorgegaan. Helaas hebben activiteiten als bijvoorbeeld het jeugdkamp, het schoolkorfbaltoernooi,
de rommelmarkt en de playbackshow al twee keer geen doorgang kunnen vinden. Voor de
clubbinding is dit niet goed maar ook financieel hebben we dit kunnen merken. Het bestuur stuurt
er op aan dat op korte termijn bovengenoemde zaken weer opgepakt gaan worden. Een enkele
commissie zat in een soort onvrijwillige winterslaap waar ze nu uit moeten ontwaken.
Een aantal commissies is op dit moment niet op sterkte. Om iets goed te kunnen organiseren heb
je mensen nodig. Natuurlijk moet het werk niet op de schouders van een paar mensen rusten maar
ook moet er gekeken worden naar kwaliteiten van mensen. De laatste weken hebben jullie kunnen
lezen dat we zijn begonnen met de invoering van Taakie. Dit is een digitaal instrument dat we
willen gebruiken om mensen op de juiste plek binnen onze vereniging te zetten. Hierbij wordt
gekeken naar de bereidwilligheid van de mensen maar zeker ook naar de kwaliteiten van een
ieder. Kortom een zeer geschikt instrument om onze vereniging te verbeteren. We hebben hier
echter wel de medewerking van onze leden bij nodig. Ongeveer de helft van de leden heeft de mail
over Taakie inmiddels ingevuld. Een (te) groot gedeelte heeft dit helaas nog niet gedaan. Om
Taakie goed in te kunnen zetten hebben we meer input nodig. Vul daarom alsnog de mail in die
door het secretariaat naar jou gestuurd is. Als je de mail niet meer hebt stuur dan even een
berichtje naar secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com. Esther zal je dan een nieuwe uitnodigingsmail
toesturen. Het is een kleine moeite om de vragenlijst in te vullen maar wij kunnen dan verder met
de invoer van Taakie binnen onze vereniging.
In het nieuws is de laatste tijd veel te doen over ongewenst gedrag. Natuurlijk hopen we dat dit
binnen onze vereniging niet voorkomt. Al heel wat jaren is Astrid Staarman onze
vertrouwenspersoon. Mocht iemand behoefte hebben om met haar iets te delen dan kan dat
natuurlijk. Op onze website is hier sinds kort informatie over te vinden. De contactgegevens van
Astrid staan hier ook.
Vriendelijke groeten,
Peter van Blanken
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Agenda:
5 april

Bestuursvergadering

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week:
27-02 Egbert Ekkel
04-03 Hillie Altena
05-03 Jan Willem Beekhuizen
06-03 Esmee Pas
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

TAAKIE – stand van zaken
In de vorige Topper stond dat 55 leden de vrijwilligerstest van Taakie hadden ingevuld. De teller
staat sinds vanmorgen op 58!
Inmiddels is er een nieuwe herinnering verstuurd naar alle leden die de vrijwilligerstest nog niet
ingevuld hebben. Misschien niet leuk om al die herinneringen te krijgen; zodra de vragenlijst
ingevuld is (kost 2 à 3 minuten van je tijd) komt er ook geen herinnering meer!

Wisselingen binnen het bestuur
Al meer dan een jaar is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Edwin van der
Schee heeft ruim op tijd te kennen gegeven na een aantal jaren te willen stoppen met het
bestuurswerk en dus ook met het penningmeesterschap. Op deze manier zou het bestuur
voldoende tijd moeten hebben om een goede vervanger te kunnen vinden. Echter de lange
zoektocht naar een opvolger heeft helaas niets opgeleverd. Omdat Edwin tijdens de afgelopen
Jaarlijkse Algemene Vergadering afscheid heeft genomen zaten we dus als vereniging zonder
penningmeester.
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In praktijk deed hij de laatste maanden op de achtergrond nog steeds allerlei werkzaamheden
waarvoor we hem willen danken. Deze situatie verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs.
Afgelopen week heeft het bestuur vergaderd en we hebben allerlei mogelijke opties de revue laten
passeren. In de statuten van onze vereniging staat dat bestuursleden met een functie een
vervanger binnen het bestuur kunnen aanstellen. Besloten is om binnen het bestuur vanaf heden
een aantal wisselingen door te voeren. Dinand de Groot zal de taak van interim penningmeester
op zich gaan nemen. Het interim voorzitterschap zal worden ingevuld door Peter van Blanken. We
snappen dat dit geen ideale situatie is maar volgens ons is dit voorlopig de beste oplossing onder
de huidige omstandigheden. Op de komende Jaarlijkse Algemene Vergadering hopen we het
definitieve bestuur te kunnen presenteren. Onze zoektocht naar een nieuwe penningmeester zal
dus vervolgd worden!
Het bestuur

17 m2 wandtegels te koop
De tegels zijn 20x25 cm.
Het is een witte tegel met een crèmekleurig wolkje.
Het zijn dezelfde tegels die in de keuken van de kantine aan de wand zitten.

Info en contact:
Klaas de Groot
inkoop@top-vroomshoop.nl

Aankondiging paas verkoopactie

We’re so EggCited!
Hallo allemaal, wij organiseren dit jaar een paas verkoopactie om geld op te halen voor de
vereniging. Help jij ons mee?
Dat kan door overheerlijke paasproducten te kopen en te verkopen. De paasproducten die wij
verkopen zijn:
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Ben jij degene die het meeste geld kan ophalen door paasproducten te verkopen, dan zit daar een
leuk prijsje aan!
Aankomende week worden de verkooplijsten uitgedeeld en we zouden de lijsten graag uiterlijk 21
maart weer in ontvangst willen nemen om alles zo snel mogelijk te kunnen bestellen voor het
paasweekend. Deze lijsten mogen worden ingeleverd bij Josette, Jolien of Ghislaine.
Feestelijke paasgroet,
actiecommissie

De
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Ben jij er ook bij tijdens de Special Olympics Nationale Spelen Twente?
Met trots verkondigen wij dat Special Olympics Nationale Spelen 2022 naar Twente komt. De
Special Olympics Nationale Spelen maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen,
die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door
middel van het organiseren van sportevenementen. Het gaat de meest impactvolle games ever
worden! Met Twentse warmte, aandacht en passie. Daar gaan we voor zodat we in 2022 een
prachtig podium hebben waarop iedereen mag stralen, ook in Twenterand!
In de 14 Twentse gemeenten worden 25 sporttoernooien georganiseerd, een heus Olympics Dorp
gaat herrijzen op de campus van University of Twente. Wat te denken van een grandioze
openingsceremonie en atletenparade met duizenden sporters in het fameuze Fanny Blankers
Koen Stadion in Hengelo. Kippenvelmomenten gaan elkaar opvolgen. Van 10 tot en met 12 juni
2022 in Twente.
In Twenterand zal het korfbaltoernooi plaatsvinden op het sportpark het Midden bij Amicitia in
Vriezenveen. Wij, korfbalverenigingen T.O.P. en Amicitia, zetten samen de schouders eronder! We
verwelkomen ongeveer 450 G-sporters en stafleden in Vriezenveen. Om te zorgen dat alles goed
verloopt zijn we opzoek naar jou! Ben jij er ook bij? We zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden om een dag of dagdeel te komen helpen. Van het schenken van koffie, helpen met
schoonmaken tot aan gastvrouw/man. We hebben uiteenlopende taken die ingevuld kunnen
worden.
Er is afgesproken dat T.O.P. op zowel 11 als 12 juni voor 15 vrijwilligers per dag zorgt. Amicitia
zorgt voor 25 vrijwilligers per dag.
Aanmelden kan via secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com, graag met vermelding van de dag waarop
je kunt helpen. Op een later moment zullen we dan, in overleg, de taken verdelen.
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Uitslagen zaterdag 19-02-2022
Elburg 1 – TOP (V) 1

31-11

Uitslagen zaterdag 26-02-2022
TOP (V) B2 – SDO (W) B2

7-8

TOP (V) C1 – Juventa C2

25-1

TOP (V) D2 – Achilles D1

11-5

TOP (V) E1 – Ons Clubje E1

11-7

Overige teams waren vrij

Zaterdag 19 februari was Elburg 1 een maatje te groot voor ons eerste. De eindstand van de
wedstrijd was 31-11. Afgelopen zaterdag, 26 februari, werden er in Vroomshoop 4 wedstrijden
gespeeld. B2 ging als eerst uit de startblokken. In overleg met SDO werd de eerder afgelaste
wedstrijd alsnog gespeeld. Na een goede eerste helft, een iets minder eerste gedeelte van de
tweede helft en een spannend slot was de eindstand uiteindelijk 7-8. Daarna was het de beurt aan
E1 en D2. Beide teams wisten 11 keer te scoren. De tegenstander van D2, Achilles D1, gooide de
bal 5 keer door de korf. De tegenstander van E1, Ons Clubje E1, deed dat zeven keer. Beide
teams stapten dus met winst van het veld. Mooi gedaan weer. Tot slot speelde C1 hun wedstrijd
tegen Juventa C2. C1 begon scherp aan de wedstrijd en binnen mum van tijd stond een grote
voorsprong op het scorebord. Eindstand van de wedstrijd was 25-1. Komende donderdag speelt
S2 haar tweede wedstrijd. Een uitwedstrijd dit keer; tegenstander is NKC’51 4. Zaterdag 5 maart
worden er 5 wedstrijden gespeeld in Vroomshoop. TOP C1 speelt in Gramsbergen. S1, B1 en B2
zijn vrij.

Programma donderdag 03-03-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

21:30

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

NKC’51 4

TOP (V) 2

Het Ravijn
Nijverdal
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Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

Programma zaterdag 05-03-2022
Aanwezig/
Vertrek

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

Vervoer/Scheidsrechter

TOP (V) 1 is vrij

18:00

Elburg 2

TOP (V) 2

MFC Aperloo ‘t
Harde

15:30

TOP (V) 3

KIOS’45 4

Het Punt
Vroomshoop

Dinand de Groot

TOP (V) B1 & TOP (V) B2 zijn vrij

17:45

18:45

Centrum C1

TOP (V) C1

MFC De Binder
Gramsbergen

Mirthe

Fam. Gerrits, Fam. Van
Oenen, Fam. Drenthen

14:00

14:30

TOP (V) C2

Rigtersbleek C1

Het Punt
Vroomshoop

Tess

Merijn van der Schee

13:00

13:30

TOP (V) D1

Juventa D1

Het Punt
Vroomshoop

Saar

Gerard Meijerink

12:00

12:30

TOP (V) D2

SDO (W) D2

Het Punt
Vroomshoop

Vera

Hielke van der Schee

12:00

12:30

TOP (V) E1

Achilles (A) E1

Het Punt
Vroomshoop

Jeslyn

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