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Van het bestuur
Het seizoen komt weer op stoom. Ook het bestuur heeft de afgelopen week de eerste
bestuursvergadering van het nieuwe seizoen gehad.
Voorafgaand aan de bestuursvergadering was er een evaluatie van de afgelopen rommelmarkt.
Hoe is het voor, tijdens en na deze rommelmarkt allemaal verlopen?, was de vraagstelling. We
deden deze evaluatie samen met de rommelmarktcommissie, die we voorafgaand aan de
bestuursvergadering hadden uitgenodigd. Binnenkort zullen we de ‘evaluatie rommelmarkt’ verder
met jullie bespreken.
Verder is er elders in dit clubblad het nodige te lezen over het noodzakelijke onderhoud aan ons
clubhuis. Er staan op korte termijn de broodnodige schuur-, plamuur- en schilderwerkzaamheden
op het programma. Het plan is om mensen te mobiliseren om te schuren en te plamuren. Vooral
schuren omdat dit relatief het meeste werk is. Helpen is fijn, en met een aantal mensen is het zo
gepiept!
Enno de Boer

Agenda
28 september

JAV

4 oktober

Bestuursvergadering

8 oktober

Vrijwilligersavond TOP

3 november

Informatieavond ouders jeugdleden

Verjaardagen
5 september

Tamara van het Bolscher

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

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.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
Jaarlijks vragen we aan onze leden of ze hun opgegeven voorkeuren t.a.v. het gebruik van foto’s
en vermelding in de Topper/op de site van TOP willen wijzigen.
In de maand september kunnen wijzigingen doorgegeven worden door een mailtje te sturen naar
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.

SCHUURFEEST
Geef je nu op voor het schuurfeest!
We zoeken vooral mens en materiaal.
Je kunt je aanmelden bij Klaas de Groot, coördinator en facilitair medewerker.
Bouwbedrijf Maneschijn is begonnen met de renovatie van onze kantine.
Al langer was bekend dat deur- en raamkozijnen in een slechte staat verkeren. Zo slecht dat
deurdorpels nu zijn vervangen en kozijnen zijn uitgestukt.
Maar daarmee zijn we er niet.
Om nieuwe problemen te voorkomen, moet de gehele buitenkant van de kantine goed in de verf
gezet worden.
En wie wel eens geschilderd heeft, weet dat dat begint met schuren.
Daarom zoeken we mensen, incl. schuurmachines, die willen schuren. Dat mag en kan op een zelf
door jouw geschikt moment.
En als je meteen een maatje meeneemt, is dat ook nog gezellig en schiet het ook beter op.
Koffie, of iets anders, wordt verzorgd door de facilitair medewerker.
Klaas de Groot
Coördinator en facilitair medewerker
 642154
 klaasbeadegroot@xs4all.nl
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Rabo ClubSupport
TOP doet ook dit jaar weer mee met de RABO ClubSupport. Mogen wij ook dit jaar weer op uw
steun rekenen?
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Afgelopen zaterdag stond er een oefenwedstrijd op het programma. Ons eerste speelde tegen
KIOS’45 1. De wedstrijd werd met winst afgesloten.

Aanstaande zaterdag staan de eerste competitiewedstrijden op het programma. In Vroomshoop
slechts twee wedstrijden, D1 en C1. De overige teams spelen uit. De eerste wedstrijd van E1 is
verplaatst naar donderdag 15 september op verzoek van de tegenstander. Allemaal veel succes
tijdens deze najaarscompetitie.
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Programma zaterdag 10-09-2022
Aanwezig
/ Vertrek

10:30

Aanvang

Thuisteam

Uitteam

Accommodatie

Verslag

15:30

Roreko 1

TOP (V) 1

Sportcomplex/
Clubhuis De
Kronkel De Wijk

11:15

KIOS’45 B1

TOP (V) B1

Sportpark de
Dubbeltreffer
Sibculo

Marit

Vervoer/Scheidsrechter

B. (Bouke) Brands

Ilse

Fam. Gritter, Fam. van Dijk,
Fam. Hemmer
Fam. van het Bolscher,
Fam. Heuvels, Fam.
Poelman

09:10

10:00

NKC’51 B2

TOP (V) B2

Sportpark
Gagelman
Nijverdal

11:45

12:30

Amicitia B1

TOP (V) B3

Sportpark het
Midden
Vriezenveen

Kristian

Fam. Gerrits, Fam.
Drenthen, Fam. Westerink

11:30

12:00

TOP (V) C1

Blauw Zwart
C1

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

Emke

Merijn van der Schee

10:30

11:00

TOP (V) D1

NKC’51 D1

Sportpark de
Bosrand
Vroomshoop

Vera

Hielke van der Schee

10:15

11:15

Juventa D1

TOP (V) D2

Sportpark De
Bosrand
Vroomshoop

Maxime

Fam. Drent, Fam. Hoveling,
Fam. Maat
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redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken aanleveren
voor zondag 16.00 uur
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