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Technische- en Jeugdcommissie
BELANGRIJK NIEUWS OVER AFRONDING ZAAL- EN VELDCOMPETITIE
Op 7 april heeft de KNKV het volgende besloten aangaande de competities voor veld- en zaalcompetitie
2019/2020.
Veldcompetitie:
Beschouwd als niet gespeeld
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de
helft – of iets meer – afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan
worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling van de veldcompetitie
van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.
Zaalcompetitie:
Stand is eindstand
In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand
telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking.
Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt
overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze
gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.
Wat betekend dit voor KV TOP
Het genomen besluit van de bond heeft voor de veldcompetitie geen consequenties. We starten allemaal
in het nieuwe seizoen met een schone lei en zullen weer spelen op het niveau waar we dit seizoen zijn
begonnen.
Voor de zaalcompetitie geldt dat de huidige stand de einstand is. Dit heeft voor TOP alleen maar leuke en
gunstige resultaten. We hebben namelijk aanzienlijk wat kampioenen en gelukkig degradeert er geen
enkele ploeg.
De Kampioenen in de zaal zijn:
Senioren: TOP 2, 3, 5
Jeugdploegen: C1, D1, E1, E2, E5, F1 en F2.
Bij deze willen we alle spelers, trainers en coachen feliciteren met het behalen van het kampioenschap.
Hopelijk kunnen we alle ploegen op 4 juli tijdens de familiedag huldigen en een mooi feestje bouwen.
Namens TC en JCT,
John Dijke
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Uitlenen korfbalpalen
UITLENEN KORFBALPALEN MET TOEBEHOREN, GEEF JE HIERVOOR SNEL OP!
Beste leden,
Door de corona-virus kunnen we niet trainen en geen wedstrijden spelen. Nu het duidelijk is dat het langer
duurt heeft het bestuur opnieuw overwogen palen en korven uit te lenen. Onder voorwaarden willen we
dat gaan doen. Enkele leden van de Werkgroep buitenbeheer gaan dit verzorgen.
Onder de volgende voorwaarden worden de korfbalpalen (grondplaat, paal en korf) met eventueel een bal
uitgeleend:
•

Alleen in eigen tuin;

•

Niet op openbare weg;

•

Alleen eigen gezin of max 3 personen en niet met groepen;

•

Per gezin 1 korfbalpaal;

•

We willen wel dat de gezondheidsregels worden gehandhaafd;

•

En natuurlijk graag heel terug, maar daar vertrouwen wij op.

Er kunnen palen met de lengte voor de Kangeroes, F’s, E’s, D’s, C’s, B’s, A’s en Senioren worden geleend.
We hebben geen onbeperkt aantal palen om uit te lenen. Dus wees er snel bij.
De uitgifte van de korfbalpalen doen we a.s. week op dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond
tussen 18.30 en 20.30 uur.
Opgeven kan bij Martin de Leeuw.
Via de mail: arndeleeuw@zeelandnet.nl
Via app: 06-23560869.
Vermeld: Naam, telefoonnummer, welke lengte paal en of je een bal wilt lenen.
Geef tevens een dag en tijd aan wanneer je wilt komen op halen. We zullen dit dan bevestigen omdat we
absoluut niet willen dat er teveel mensen, vanwege de gezondheid, gelijktijdig aanwezig zijn. Kom dan ook
op de afgesproken tijd niet eerder, niet later.
Let op: ophalen (oude) ingang aan de Van Cittersweg.
#TOPvoorelkaar

Namens het bestuur
Hans Schild
Namens Werkgroep Buitenbeheer
Blaas de Ridder, 06-554986
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Sponsorcommissie
#TOPvoorelkaar
K.V. TOP dealt met wat er niet is
Geen training, geen wedstrijd wat een gemis
Dit is een hele gekke tijd
En wat missen we elkaars aanwezigheid
Wij kunnen ons niet “verenigen” en dat doet pijn
Maar laten wij er voor elkaar zijn!
Achter menig voordeur diepe zorgen
Over de economie van morgen
Als vereniging krijgen we van vele bedrijven jaarlijks steun
Een deel van die bedrijven krijgt nu een dreun
Laten we er als TOPPERS nu en straks voor die sponsors zijn
Iets kopen bij hen is altijd en zeker nu fijn
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