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Van het bestuur
Op het moment dat deze Topper wordt verstuurd, staan we aan het begin de van de meivakantie.
Vaak het begin van een nieuw veld seizoen, maar ondertussen zijn we ook al weer bezig met het
einde van dit korfbaljaar; de rommelmarkt staat gepland, er wordt een kamp gehouden en er wordt
een nieuwe teamindeling gemaakt voor het komende seizoen. Alle commissies veel succes en
plezier met het voorbereiden en uitvoeren van jullie taken.
Afgelopen donderdag heb ik bij Amicitia de aftrap van het Walking Korfbal bijgewoond. Een groep
van zo’n 20 korfballers ging de uitdaging aan om een training Walking Korfbal te volgen. Enorm
leuk om het enthousiasme van de deelnemers te zien. Wie weet kunnen we bij TOP ook eens zo’n
groep starten?
En van de oudste korfballers naar de jongste; op 12 april stond de eerste avond van het
schoolkorfbaltoernooi op de agenda. Volgens mij was het een geslaagde avond met veel
enthousiaste kinderen en ouders. Op de trainingsavond die erop volgde waren er zelfs al een
aantal kinderen die het korfballen zo leuk vonden, dat ze mee gingen trainen. Danian en Melissa,
via deze wijze bedankt voor jullie inzet en organisatie. Jullie zorgen er steeds voor dat het
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd kan worden. Op naar 18 mei!
Tijdens deze avond waren er veel jonge vrijwilligers, prachtig om te zien dat dat leeft bij deze jonge
spelers van TOP. Dat was ook te zien aan de vragenlijsten die de jeugd kon invullen om aan te
geven waar hun talenten liggen en waar ze die eventueel zouden willen inzetten binnen de
vereniging. Van de meeste spelers heb ik de vragenlijst weer terug! En iedereen, zonder
uitzondering, wil wel graag wat doen binnen de vereniging. Vooral helpen bij schoolkorfbal en de
rommelmarkt zijn favoriet! Maar er zijn ook een aantal jeugdspelers die wel willen helpen in de
kantine of bij het trainen van een jeugdteam. Dus beste commissieleden van de verschillende
commissies: ik heb veel vrijwilligers voor jullie in de aanbieding! Het zou mooi zijn als de jeugd ook
echt een plekje krijgt om hun talenten te ontwikkelen.
Als de jeugd de toekomst heeft, dan zit het qua vrijwilligers wel goed.
Na een hele periode van niet kunnen en mogen korfballen en geen enkele activiteit op ons veld,
mag dit gelukkig nu we weer. Dat betekent dat er door verschillende commissies van alles
georganiseerd wordt. Dat zien we graag natuurlijk, hoe meer reuring en gezelligheid hoe beter.
Toch kan een en ander wel iets beter qua communicatie. Wij, als bestuur, willen iedereen die iets
organiseert uit naam van TOP graag vragen om dit te melden bij het bestuur. Niet omdat wij
toestemming of iets dergelijks moeten of willen geven. Maar om er voor te zorgen dat er geen twee
dezelfde ideeën of plannen tegelijkertijd worden uitgevoerd. En dat de juiste commissies op de
hoogte gebracht kunnen worden zodat alle betrokken partijen actie kunnen ondernemen.
Dat er qua communicatie nog een en ander kan verbeteren bleek de afgelopen dagen. Afgelopen
week was er geen Topper ivm Pasen. Dat er een heleboel mensen zijn die nog niet de sportlink
app hebben, bleek toen niet iedereen wist dat er zaterdag gekorfbalt zou worden. Er zijn meerdere
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manieren om er achter te komen wanneer een team speelt. Iedere week wordt dat in de Topper
vermeld voor de zaterdag er na. Je kan ook de app KNKV Wedstrijdzaken downloaden. Daarin kan
je een favoriet team aangeven en het speelschema en ook de stand zien. We raden dan ook
iedereen aan deze app te downloaden.
Dan nog een laatste punt van dit toch wel lange voorwoord; ons scorebord op het veld is de
afgelopen tijd vakkkundig onder de loep genomen door Wout. Binnenkort kunnen we weer
elektronisch de stand bijhouden op ons veld. Wout, bedankt!
Fijne vakantie! Groet Tamara van het Bolscher
Agenda:
18 mei

Schoolkorfbaltoernooi bovenbouw

25 t/m 27 mei

Jeugdkamp

2 juni

Bestuursvergadering

11 en 12 juni

Special Olympics

9 juli

Rommelmarkt

28 september

JAV

Verjaardagen
Onze jarige de komende week:
24 april

Demi Koes

25 april

Thirza Wekamp

26 april

Guusje van het Bolscher

Alvast van harte gefeliciteerd!!!
Welkom bij TOP
We hebben een nieuw lid erbij:
Xilan Domhof
Van harte welkom Xilan en veel korfbalplezier toegewenst!
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Oproep!

Gezellig bij…

Het is eindelijk zover!
Het veldseizoen is weer begonnen!
Dus we zijn ook weer vrijwilligers nodig die een paar uurtjes willen helpen in de kantine.
We hebben al diverse mensen benaderd en er zijn ook al toezeggingen gedaan, hartstikke fijn!
Helaas hebben wij niet van iedereen contactgegevens. Denk je na het lezen van dit stukje, ik heb
niets gehoord maar wil wel graag helpen? Geef je dan bij ons op! Bij deze Topper zit ook een
indeling van de kantine zodat je kunt kijken wanneer je zou willen.
Vele handen maken immers licht werk en het is nog eens gezellig ook!! We hopen dat de indeling
gauw gevuld is met enthousiaste vrijwilligers! ☺
Opgeven kan via onze website www.top-vroomshoop.nl, klik op contact en vervolgens kies je bij
“waar moet de mail naar toe”, voor de kantinecommissie.
Dit is een oproep aan zowel leden als niet-leden, dus ook ouders van spelende leden zijn van
harte welkom en denk je van, gut ik heb geen idee wat ik dan moet doen, geef het aan en je krijgt
van ons een uitleg.
Hartelijke groet,
de kantinecommissie – Jorrit van het Bolscher en Kyra Wessels
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Indeling kantine
Zaterdag 07-05-2022
09:15 Amicitia D3
TOP D1
09:45 TOP E1
Centrum E1
09:45 TOP C2
Thrianta C2
10:45 TOP D2
Achilles D2
10:45 TOP B2
NKC '51 B2
12:00 TOP C1
Juventa C1
13:00 TOP B1
SDO B1
14:20 TOP 3
Juventa 6
15:45 TOP 1
SEV 1
17:15 TOP 2
Rigtersbleek 2

VRIEZENVEEN
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP

14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022
14-5-2022

Zaterdag 14-05-2022
09:30 TOP E1
Avereest E1
09:30 TOP C2
Juventa C3
10:30 TOP D2
SDO D2
10:30 TOP B2
EKC 2000 B1
11:00 SDO D1
TOP D1
11:45 TOP C1
NKC '51 C1
12:45 TOP B1
HHV B1
14:00 TOP 3
Juventa 6
15:30 TOP 1
RDZ 1

VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
WESTERHAAR
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP

21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022
21-5-2022

Zaterdag 21-05-2022
10:45 TOP E1
KIOS '45 E2
11:10 Centrum D1
TOP D1
11:30 Amicitia C1
TOP C1
11:30 TOP B2
Amicitia B2
11:45 TOP D2
EKC 2000 D1
12:45 TOP B1
Thrianta B1
14:00 EKC 2000 C1
TOP C2
14:00 TOP 3
KIOS '45 4
15:30 TOP 1
Kesteren 1
17:00 TOP 2
NKC '51 3

VROOMSHOOP
DE KRIM
VRIEZENVEEN
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
EMMEN
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP

7-5-2022
7-5-2022
7-5-2022
7-5-2022
7-5-2022
7-5-2022
7-5-2022
7-5-2022
7-5-2022
7-5-2022

Kantinedienst
Tijd
9.00 - 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00

Naam
Tamara van het Bolscher
Loveth Meijerink

gaat niet door, is verzet naar 09-06-22
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Kantinedienst
Tijd
8:45 - 11.00
11:00 - 13.00
13:00 - 16:00
16:00 - 18.00

Naam
Danian Coenraad
Marit Zomer
Ghislaine Knol

Kantinedienst
Tijd
10:00 - 13.00
13.00 -15.00
15.00 - 17:00
17.00 - 19.00

Naam

28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022
28-5-2022

Zaterdag 28-05-2022
10:00 TOP D1
Centrum D1
10:00 Amicitia B2
TOP B2
10:30 KIOS '45 E2
TOP E1
11:00 TOP C2
EKC 2000 C1
12:00 TOP C1
Amicitia C1
12:30 Thrianta B1
TOP B1
13:15 KIOS '45 4
TOP 3
12:15 Apeldoorn 4
TOP 2
13:30 EKC 2000 D1
TOP D2
15:30 Achilles 1
TOP 1

VROOMSHOOP
VRIEZENVEEN
SIBCULO
VROOMSHOOP
VROOMSHOOP
HOOGEVEEN
SIBCULO
APELDOORN
EMMEN
ALMELO

18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022
18-6-2022

Zaterdag 18-06-2022
10:00 SDO D2
TOP D2
10:00 Juventa C3
TOP C2
10:30 TOP D1
SDO D1
10:45 NKC '51 C1
TOP C1
11:15 Avereest E1
TOP E1
13:00 EKC 2000 B1
TOP B2
13:30 HHV B1
TOP B1
13:30 NKC '51 6
TOP 3
14:00 DVO/Accountor 5 TOP 2
15:30 Hellas '63 1
TOP 1

WESTERHAAR
HARDENBERG
VROOMSHOOP
NIJVERDAL
DEDEMSVAART
EMMEN
HOLLANDSCHEVELD
NIJVERDAL
BENNEKOM
NUNSPEET

Kantinedienst
Tijd
9.15 - 11.30
11:30 - 14.00

Naam

Kantinedienst
Tijd
9.45 - 12.30 uur

Naam

Hulp Special Olympics 11 en 12 juni 2022
We hebben inmiddels meerdere opgaven binnen, waarvoor hartelijk dank! Namens TOP moeten
we zorgen voor 15 vrijwilligers per dag en zover zijn we nog niet.
Dus als je wilt helpen bij dit mooie toernooi, meld je dan aan via
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com, graag met vermelding van de dag/het dagdeel waarop je kunt
helpen. Op een later moment zullen we dan, in overleg, de taken verdelen.
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Lidmaatschap volgend seizoen
Willen spelende leden, die volgend seizoen niet willen of kunnen korfballen, zich vóór 25 mei
afmelden bij het secretariaat (secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com). Voor 1 juni moeten de nieuwe
teams voor volgend seizoen opgegeven worden. Het is voor het wedstrijdsecretariaat fijn om dan
over de juiste informatie te beschikken.
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Jeugdkamp 2022
Hallo allemaal,
Na 2 jaar mag er dit jaar weer een kamp gehouden worden. Wij zijn met de kampcommissie al veel
aan het regelen en organiseren voor de jeugdleden. Wij hopen dan ook dat er veel jeugdleden
mee gaan. Het kamp wordt gehouden van 25 mei t/m 27 mei en de kosten bedragen € 25,- p.p.
Het thema van het kamp is dit jaar De Camping. Het kamp wordt dit jaar gehouden op het terrein
van T.O.P. De inschrijflijsten voor het kamp willen we graag uiterlijk 25 april weer in ontvangst
nemen. De lijsten mogen worden ingeleverd bij Jolien of Josette. Meer informatie en het
programmaboekje van het kamp volgt nog. Ook is het belangrijk om Facebook in de gaten te
houden, daarop zal binnenkort ook informatie te vinden zijn over het kamp.
Hartelijke groet,
De kampcommissie

Start nieuw korfbalteam!
Na het schoolkorfbaltoernooi van groep 3 en 4 zijn we gestart met een nieuw korfbalteam voor de
jongste jeugd!
Op de eerste training waren 7 kinderen afgekomen en tijdens de tweede training waren er maar
liefst 9 enthousiaste kinderen aanwezig! Hier zijn we ontzettend blij mee.
Uiteindelijk hopen we een groep kinderen enthousiast te krijgen waarmee na de zomervakantie
een team gevormd kan worden om competitie mee te spelen!
Ken jij ook iemand in de leeftijd van 5 tot 8 jaar die het leuk lijkt om spelenderwijs te leren
korfballen? Van harte welkom elke donderdag van 18.15 tot 19.00 uur. In de meivakantie gaan de
trainingen ook gewoon door!
Groetjes, Marée en Annelie

De Topper nr.32
24-4-2022

Te koop
Rokje maat 32/34
Graag een appje bij belangstelling.
06-28973126
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Adverteerders
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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