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Van het bestuur
Komende week moet het gebeuren!
Met vereende krachten zorgen dat de rommelmarkt van TOP weer een groot succes kan worden.
Er zijn al veel mensen benaderd en bereid gevonden om te helpen maar bij dit evenement hebben
we nooit genoeg handen om te helpen. Als er nog mensen, vooral ook ouders van leden, die een
avond of meer, of natuurlijk op zaterdag zelf, kunnen en willen helpen geef dit dan door of meld je
aan bij de rommelmarkt commissie. Vele handen maken licht werk!
Het blijft erg moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor allerlei zaken en commissies binnen
TOP om alles draaiende te houden. De komende maanden zullen we intensiever mensen gaan
benaderen om alle commissies bezet te krijgen en te houden voor de toekomst. En als je gevraagd
wordt zeg dan niet direct nee, denk er eens goed over na op welk vlak je wellicht toch iets kan
bijdragen. Het gaat over de toekomst voor onze kinderen en de vereniging!
Afgelopen week is er weer een Taakie bericht verstuurd. In dit geval ging het om verkopers te
krijgen voor de rommelmarkt op zaterdag. Echter wordt Taakie niet alleen gebruikt voor dergelijke
zaken maar kan het ook ingezet worden voor andere leuke dingen. Een nadeel is echter dat we
nog lang niet alle leden en ouders kunnen bereiken met Taakie omdat ze de vragenlijst nog niet
ingevuld hebben. Ook hiervoor geldt voor iedereen, denk nog eens goed na en vul de vragenlijst in
zodat je op je eigen moment ja of nee kunt zeggen als je een keer wat gevraagd wordt om iets te
doen voor of met je club. Het kost geen geld en doet geen pijn….!
Het seizoen loopt op z’n eind, de jaarverslagen van alle commissie moeten ingeleverd worden, de
JAV wordt langzaamaan voorbereidt en iedereen maakt zich op voor een fijne vakantie en daarna
weer een fris seizoen. Geniet er allemaal lekker van!
René de Boer.

Agenda
9 juli

Rommelmark

10 juli

Laatste Topper van het seizoen verschijnt

30 augustus

Bestuursvergadering

28 september

JAV
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Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
6 juli

Gea de Groot en Edwin van der Schee

7 juli

Lian Hees

10 juli

Ramona van der Molen

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!

Rommelmarkt
Toppers, ouder(s) en verzorgers),
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! Komen
jullie gezellig helpen? We maken er weer een TOP-week van!
Mocht het nou zo zijn dat je de afgelopen jaren veel spullen bewaard hebt voor de rommelmarkt en
er kan bij jullie thuis wel een volle kar aan spullen opgehaald worden, wil je ons dan even een
berichtje doen, dan kunnen we deze adresjes apart inplannen.
Telefoonnummer: 06-22823566 (Marjan) of 06-13381179 (Karen)
Let op! Graag alleen een berichtje wanneer het een volle kar betreft!
Groetjes,
De rommelmarktcommissie

Jaarverslagen
Nu het korfbalseizoen bijna afgelopen is, kunnen de jaarverslagen van de verschillende
commissies 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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Pasfoto’s aanpassen in Sportlink
In de Sportlink Club app kunnen in de periode van 27 juni t/m 9 september de pasfoto’s aangepast
worden.
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