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Van het bestuur
Onder de parasol nog volop genietend van de vakantie ben ik aan het denken over de vereniging.
Het is eigenlijk net als een bedrijf. Het moment dat je vakantie hebt gooi je alles neer maar nu de
vakantie eindigt, ik heb nog een week. Ga je weer nadenken waar zijn we aan het werk, wat moet
er nog gebeuren, welke werken moeten opgestart worden. Er moet nog opgeruimd worden, dingen
klaargezet. Gereedschap gerepareerd.
Eigenlijk is een vereniging niet anders, de rommelmarkt is gedaan. Als penningmeester ben ik hier
heel blij mee, na 2 jaar geen rommelmarkt gehad te hebben. En nu gaan we weer verder met een
nieuw seizoen: de teams zijn bekend , de trainers staan er bij met de trainingstijden, zie verderop
in de Topper. En natuurlijk de niet onbelangrijke randzaken: de kantine diensten, scheidsrechters,
de accommodatie waar zeker nog wat aan hersteld moet worden, ga zo maar door.
Ik wens iedereen die weer begint veel zin toe om er een mooi seizoen van te maken, en als er een
dienst gevraagd wordt, zeg niet te gauw nee. Vele handen maken licht werk.
Vriendelijke groet,
Dinand de Groot

Agenda
30 augustus
28 september

Bestuursvergadering
JAV

Verjaardagen
15 augustus

Hielke van der Schee

17 augustus

Maura Kassies

18 augustus

Xilan Domhof

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com
T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
Kopij voor clubblad aanleveren voor zondag 16.00 uur

Jaarverslagen
Graag ontvangt het bestuur ter voorbereiding op de JAV van alle commissies een (kort) jaarverslag
waarin beschreven wordt wat de commissie georganiseerd/gerealiseerd heeft.
De jaarverslagen kunnen deze maand nog gemaild worden naar
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
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.
Doorgeven wijzigingen lidmaatschap
I.v.m. de start van een midweekteam zijn er in de afgelopen week nog wat verzoeken
binnengekomen om het lidmaatschap om te zetten naar spelend lid.
Mocht dit voor meer mensen gelden, geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat via
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
Indeling jeugdtrainers & trainingstijden
Onderstaand nog de beloofde trainersindeling en de trainingstijden van de jeugd. Het was een
puzzel om de trainingsstaf rond te krijgen, maar met behulp van onderstaande personen is het
toch gelukt. Het is de bedoeling om donderdag 25 augustus te starten met de trainingen voor het
nieuwe seizoen. Indien dit anders wordt i.v.m. vakantie dan zal dit door de trainers met het team
gecommuniceerd worden. Zaterdag 27 augustus spelen een aantal teams al een oefenwedstrijd.

Team

Trainer(s)

Maandag

Donderdag

B1

Josette & Justin

19:00 – 20:00 uur

19:00 – 20:00 uur

B2

Marike & Tamara

19:00 – 20:00 uur

19:00 – 20:00 uur

B3

Evelien

19:00 – 20:00 uur

19:00 – 20:00 uur

C1

Sanne, Marit Z. & Merijn
(maandag)

19:00 – 20:00 uur

19:00 – 20:00 uur

D1

Anouk & Marit B

18:00 – 19:00 uur

18:00 – 19:00 uur

D2

Edwin

18:00 – 19:00 uur

18:00 – 19:00 uur

E1

Niels & Marée

18:00 – 19:00 uur

18:00 – 19:00 uur
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Oefenwedstrijden jeugd
Zaterdag 27 augustus
De tijden van de oefenwedstrijden zullen zo snel mogelijk gedeeld worden.
SDO E1 – TOP E1
SDO D1 – TOP D1
SDO C1 – TOP C1
SDO B1 – TOP B2

Trainingen selectie
Korfbalseizoen 2022/2023 staat op het punt te beginnen.
We starten met het eerste op maandag 22 augustus om 20:00 uur met trainen.
•

Zaterdag 3 september oefenen tegen KIOS 1 om 15:30 uur in Vroomshoop.

•

Dinsdag avond 6 september oefenen tegen Blauw-zwart 1 20:15 uur in Wierden.

•

Donderdagavond 8 september oefenen tegen SDO 1 20:00 uur in Vroomshoop.

Zaterdag 10 september start competitie.
Groeten,
Wout Boshoeve
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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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