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Van het bestuur
Het ene evenement is nog niet afgelopen of het andere dient zich alweer aan.
Het T.O.P. kamp was een groot succes. Veel kinderen en een goede sfeer ondanks de regen en
de toch wel koude nachten.
Aankomende week zijn de Special Olympics; samen met Amicitia worden deze georganiseerd op
de velden in Vriezenveen. Veel vrijwilligers van Amicitia en T.O.P maken hier een mooi feest van.
Maar ik zie ook vrijwilligers niet van de korfbal, maar van scholen, Zorgzaam Twente en
omliggende verenigingen.
En natuurlijk straks de rommelmarkt, maar hierover in de Topper meer.
Nu nog de laatste wedstrijden in het seizoen. Maak er iets moois van!
Vriendelijke groet,
Dinand de Groot

Agenda:
25 t/m 27 mei

Jeugdkamp

11 en 12 juni

Special Olympics

24 juni

Top’s got Talent

25 juni

Mannenavond

30 juni

Bestuursvergadering

9 juli

Rommelmarkt

28 september

JAV

Verjaardagen
Onze jarige de komende week
12 juni

Jeffrey Bakker

Van harte gefeliciteerd!!!
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Welkom
We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom bij T.O.P.:
Nora-Lynn Bosch
Saar Braakman
Heel veel korfbalplezier toegewenst!

TOP’s got Talent
Na twee jaar van afwezigheid is het op vrijdagavond 24 juni eindelijk weer tijd voor de TOP’s Got
Talent show. We hopen dat we met zijn allen het korfbalseizoen gezellig af kunnen sluiten in onze
kantine ‘t TOPhuus. De organisatie (jeugdcommissie) gaat er vanuit dat alle senioren en jeugd
teams deze avond een act gaan opvoeren. Tevens dagen we de ouders van onze jeugdleden uit
om jullie verborgen talenten op het podium te laten zien. Dus dames, heren, jongens en meisjes
denk alvast na over een hilarische act en we hopen jullie allemaal te zien op vrijdagavond 24 juni
(aanvang 19:30 uur)!!
Opgeven kan bij een van de leden van de JC (Danian, Gera, Ramona, Marjan of Evelien) of via
mail: wedsecjeugdtop@hotmail.com
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Rommelmarkt
Toppers, ouder(s) en verzorgers),
Na 2 jaar kunnen we eindelijk weer een rommelmarkt organiseren. Dit jaar zal de rommelmarkt
plaatsvinden op zaterdag 9 juli. Om deze dag tot een groot succes te maken, is er veel hulp nodig
van jullie allemaal. De week voor de rommelmarkt worden de spullen opgehaald in Vroomshoop.
Hiervoor zijn we ouder(s), verzorger(s) en leden nodig die willen rijden met een kar en lopers van
alle leeftijden. De vrijdag voor de markt zorgen we ervoor dat de markt weer door een ringetje te
halen is. Ook hier kunnen we veel hulp bij gebruiken. Tot slot de zaterdag zelf, waar we veel
mensen voor verschillende taken nodig zijn! De rommelmarkt is een belangrijke actie voor de
vereniging en alleen met jullie hulp gaat dit een succes worden! Omcirkel de week van 4 t/m 9 juli
dan ook nu al in je agenda en kom gezellig helpen! We maken er weer een TOP-week van!
Groetjes,
De rommelmarktcommissie

Special Olympics
Na een voorbereiding van ruim anderhalf jaar, is het komend
weekend dan echt zover: in de gemeente Twenterand
komen de G-sporters korfballen! Samen met Amicitia en de
gemeente hebben we onze schouders eronder gezet en het
mogelijk gemaakt dat de Special Olympics op het
korfbalterrein van Amicitia gehouden worden.
De vrijwilligers die zich op gegeven hebben, zijn via de mail
inmiddels geïnformeerd over de dag en het tijdstip waarop
ze verwacht worden.
Met elkaar maken we er een mooi en sportief toernooi van!
Via onderstaande link kun je het programmaboekje bekijken
(uiteraard is het mogelijk om een kijkje te komen nemen):
https://issuu.com/specialolympics2022/docs/sons_programm
aboekje_a5-online

Jaarverslagen
Nu het korfbalseizoen bijna afgelopen is, kunnen de
jaarverslagen van de verschillende commissie opgesteld gaan worden ter voorbereiding van de
JAV in september.
Graag ontvangt het bestuur van alle commissies een (kort) jaarverslag waarin beschreven wordt
wat de commissie georganiseerd/gerealiseerd heeft.
De jaarverslagen kunnen voor 1 augustus gemaild worden naar
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
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Korfbalkamp
Met 51 kinderen en veel leiding is het een TOP-kamp geweest!

Programma 11 juni
Voor aanstaande zaterdag staan er geen wedstrijden op het programma.
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E1 kampioen!
Afgelopen zaterdag stond er 1 wedstrijd op het programma en wat voor 1! De E1 wist overtuigend
te winnen en is ongeslagen veldkampioen geworden. Van harte gefeliciteerd met dit
kampioenschap!
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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