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Van het bestuur
Zoals altijd gaan we weer naar de zaal als het buiten eigenlijk nog best wel mooi weer is.
We zijn er op attent gemaakt dat er veel fietsen voor de AED staan. Als je de fiets dus bij Het Punt
neerzet, denk er dan aan dat de weg naar de AED vrij blijft voor de hulpverleners.
Ook is er een ander slot in de toegangsdeur naar de kantine geplaatst. Dit is omdat de
Vroomshoopse Boys in de winter gebruikt maakt van de kleedkamers. De
accommodatiecommissie, de kantinecommissie en ik hebben een sleutel. Dus moet je in de
kantine zijn dan kan daar de sleutel gehaald worden.
16 november a.s. is er zoals er eerder vermeld in de Topper een informatiebijeenkomst voor de
ouders. Dit is eigenlijk de mogelijkheid om zaken die in de JAV besproken zijn nader toe te lichten,
en daar uiteraard vragen over te stellen.
Rest mij nog iedereen veel plezier en een goed zaalseizoen toe te wensen.
Groet Dinand

Agenda
8 november

Bestuursvergadering

16 november

19.30 uur Informatieavond ouders
jeugdleden in ’t Tophuus

6 januari

19.30 uur nieuwjaarsreceptie in ‘t Tophuus

Verjaardagen
Onze jarige de komende week:
15-11

Nienke Westerink & Rick Hoekstra

16-11

Erik Staarman

19-11

Alexander Hees

20-11

Gerrit Kolkman

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

Teamindeling A1, B1 en B2
Beste ouders/verzorgers van spelers in de A1, B1 en B2,
Zoals inmiddels via de Technische Commissie en betreffende trainers naar de betreffende teams
is gecommuniceerd, heeft het bestuur gemerkt dat er naar aanleiding van de nieuwe teamindeling
van de A1, B1 en B2 nogal wat vragen zijn ontstaan. Het bestuur wil ouders/verzorgers via deze
weg dan ook de mogelijkheid bieden om eventuele vragen/onduidelijkheden die er zijn 1 op 1 met
een deel van het bestuur te bespreken. Dat kan op dinsdagavond 15 november, vanaf 18.00 uur.
Ouders/verzorgers die hiervan gebruik willen maken kunnen zich tot maandag 14 november 18.00
uur aanmelden via secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
Er zal daarna via email contact door het bestuur met de betreffende ouders/verzorgers worden
opgenomen voor het plannen van een tijdstip.

Uitnodiging ouderavond
Vorig jaar hebben we als bestuur voor het eerst een ouderavond gehouden. Deze werd goed
bezocht en werd door ons als bestuur en door ouders als erg prettig ervaren.
Daarom willen we u als ouders graag weer uitnodigen voor een ouderavond op
WOENSDAG 16 november
19.30 uur
’t Tophuus
Tijdens deze avond willen wij graag iets meer vertellen over TOP; de structuur binnen de
vereniging, doelstellingen en de besproken punten van de JAV.
Daarnaast willen we graag met u in gesprek over de vereniging.
Ook zal er voldoende tijd zijn om vragen te beantwoorden.
Wel willen wij u er op wijzen dat er deze avond geen gelegenheid is om in te gaan op
teamindelingen en vragen over individuele spelers. Natuurlijk willen we u dan de juiste persoon
wijzen om uw vragen aan te stellen.
We hopen u allemaal te mogen begroeten op 16 november.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Justin Drent en Tamara van het Bolscher
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Verkoop voorraad ‘t Tophuus

BLACK FRIDAY
AANBIEDING

10 zakjes Capri-Sun voor €2,50
Wil je deze aanbieding ook scoren, neem dan contact op met Bea en Klaas de Groot, inkoop@topvroomshoop.nl of 642154.
Het verschuldigde bedrag moet daarna worden overgemaakt naar:
NL79 RABO 0366 6694 00 o.v.v. Verkoop TOPhuus
Dit is het bankrekeningnummer van T.O.P.
Bea en Klaas de Groot

NK Korfbal Pubquiz 2022
Op veler verzoek organiseert NK Korfbal Pubquiz op vrijdag 23
december 20.00 uur de tweede editie van het NK Korfbal Pubquiz.
Tegen alle verwachtingen in werden wij in 2020 overspoeld door het
enthousiasme en de vele aanmeldingen. Dankzij meer dan 1300
deelnemers, 200 clubs en meer dan 10.000 livestreamkijkers wist
korfballend Nederland zich met elkaar te verbinden. Dit jaar doen we er
nog een schepje bovenop. Met een livestream waarbij vele prijzen te
winnen zijn voor de teams, maar ook voor de vereniging. Met een
loterij, live reporters door het land, een live DJ, een social wall en nog
veel meer proberen wij er weer een knallende avond van te maken.
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Wat valt er te winnen
We zijn ontzettend trots dat we voor de deelnemende clubs o.a. een aantal flinke geldprijzen
kunnen verdelen. Dankzij onze hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen hebben we de volgende
prijzen beschikbaar:
1e prijs: € 750
2e prijs: € 500
3e prijs: € 250
Voor wie en waarom
Het afgelopen jaar is er door alle korfballers binnen en rondom de verenigingen weer ontzettend
hard gewerkt om er een mooi jaar van te maken. Het organiseren van clinics, clubkampen,
spaaracties voor de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe ballen of schutterskorven, kaartavonden, je
kunt het zo gek niet bedenken en het is georganiseerd. Alles met een hart voor de club, de
korfbalsport en voor elkaar! Om deze reden staan wij weer te springen om voor alle korfballers
deze gezellige avond te organiseren.
Aanmelden
Om deel te nemen aan het NK Korfbal Pubquiz 2022 hoeven de teams niet veel te doen.
Deelname is geheel gratis en aanmelden kan via de website: www.nkkorfbalpubquiz.nl.
Aanmelden kan van 1 t/m 6 spelers per team. Per vereniging kunnen meerdere teams zich
aanmelden met meer kans op prijzen voor de vereniging. Werven heeft dus zin! Wij hopen dat
jullie de bijgevoegde flyer via jullie social media kanalen willen delen. Zorg ervoor dat jullie club
ook goede vertegenwoordigd is. Dit is tevens dé kans om kampioen van Nederland te worden ;)
Alle informatie over het NK Korfbal Pubquiz 2022 is te vinden op: www.nkkorfbalpubquiz.nl

Uitslagen oefenwedstrijden 12 november 2022
SDO D1 – TOP D2
SDO C1 – TOP C1
SDO A1 – TOP A1
KIOS’45 4 – TOP 2

2-13
1-11
10-15
11-19

Verslag TOP D2
De eerste wedstrijden in de zaal waren er weer. Zo moesten wij tegen SDO D1.
De eerste helft was niet heel bijzonder naar twaalf minuten werd er pas gescoord door TOP D2.
Ruststand was 0-4. De tweede helft gingen bij de teams flink op het scoren zo scoorde SDO D1 2
keer.
Maar het lukte ons om nog negen doelpunten te maken eindstand 2-13.
Groet Thijmen
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Oefenwedstrijden zaterdag 19 november
Amicitia B1 – TOP B1
Achilles D1 – TOP D1
TOP E1 – SDO E1

13:00 uur
11:15 uur
10:30 uur

Vriezenveen de Stamper
Almelo Sluiskade
Scheids: Anouk Zomer

Vervoer en vertrek / aanwezig graag onderling regelen

Adverteerders

redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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