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Van het bestuur
“Komende week moet het gebeuren!” Dat was de titel van het voorwoord van vorige week van
bestuurslid René de Boer en een verwijzing naar de op handen zijnde rommelmarkt.
Gisteren was het dan zover….. na 3 jaar eindelijk weer een rommelmarkt op eigen terrein. Het was
een geslaagde dag: veel bezoekers, mooi weer, héél veel vrijwilligers die geholpen hebben en
uiteindelijk een mooie opbrengst!
Vanuit het bestuur een woord van dank aan iedereen die, op wat voor manier dan ook, geholpen
heeft om deze dag tot een succes te maken. En in het bijzonder een woord van dank aan de
rommelmarktcommissie!
Als bestuur zijn we blij dat we dit seizoen zo positief hebben kunnen afsluiten. Het was immers
geen gemakkelijk jaar, maar dat we de laatste maanden toch weer activiteiten hebben kunnen
oppakken stemt ons blij en dankbaar. Én het laat ons met een positieve blik vooruit kijken naar het
nieuwe seizoen!
Eind september staat de JAV op de agenda. Het bestuur ontvangt graag de jaarverslagen van de
verschillende commissies, zodat de JAV voorbereid kan worden.
En dan is het nu tijd om het korfbalseizoen van 2021-2022 echt af te sluiten. Ik wens iedereen heel
goede (vakantie)dagen toe en graag tot ziens bij de start van het nieuwe seizoen in augustus.
Met vriendelijke groet,
Esther van der Schee-Roest

Agenda
14 augustus

Eerste Topper van het nieuwe seizoen verschijnt

30 augustus

Bestuursvergadering

28 september

JAV

Verjaardagen
Onze jarigen de komende periode
11 juli
Annelie van Dijk
16 juli
Danian Coenraad
19 juli
Piet de Vries en Mariëtte Vos
20 juli
Fennie Zomer en Evelien Kolkman
21 juli
Niek Boshoeve
22 juli
Sofie Ekkel
23 juli
Inka Westerink
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25 juli
1 augustus
3 augustus
4 augustus
8 augustus
10 augustus

Dinand de Groot en Sabine Kottier
Marèll Wessels
Willyjam de Jong
Eric Mollen
Maud van Oenen
Mark Ekkel

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!
Nieuwe leden
We mogen 2 nieuwe leden bij TOP verwelkomen, namelijk
Fleur van Dijk en Dané Snijders
Van harte welkom bij TOP en heel veel sportief plezier toegewenst!
Rommelmarkt
De rommelmarktcommissie kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen week. Mede dankzij
de inzet van de vele vrijwilligers konden de vele taken die bij een rommelmarkt horen uitgevoerd
worden. Denk dan aan het ophalen van de spullen in Vroomshoop, het rijden met de karren, het
sorteren, klaarzetten en natuurlijk uiteindelijk de verkoop van de vele spullen! We misten hierbij wel
de hulp van Marianne Gerrits, die helaas vanwege ziekte niet aanwezig kon zijn.
Het was gisteren een gezellige dag met perfect rommeldagweer, met veel bezoekers en een
gemoedelijke sfeer.
Na het opruimen, waarbij ook veel mensen geholpen hebben, werd de voorlopige opbrengst
bekend gemaakt. Het was goed om te horen dat de opbrengst t.o.v. de laatste rommelmarkt in
2019 gestegen was. We zijn nog in afwachting van de definitieve opbrengst, omdat we nog niet
weten hoeveel het plastic en het oud ijzer opgebracht hebben. Dit jaar werd voor het eerst al het
overgebleven plastic (1300 kilo!) afgevoerd om gerecycled te worden. Een stapje vooruit om te
werken aan verduurzaming. Dit is mede tot stand gekomen in samenwerking met Gerwin Otter.
De rommelmarktcommissie wil hierbij iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en betrokkenheid bij
de rommelmarkt. Bedankt, jullie zijn echte TOPPERS!

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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