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AGENDA ACTIVITEITEN TOP
Wo. 24/3
3, 4, 5, 6, 7 mei
2021

Instuif voor kinderen groep 3 t/m 8 basisschool
15:00 – 16:00 uur
TOP-KAMP
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Bestuur
Jeudgcommissie
Sponsoren
Inleveren Frituurvet

BESTUUR
VAN DE BESTUURSTAFEL
Corona
Eindelijk lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn. De moeilijkste vraag op dit moment blijft natuurlijk
hoelang die tunnel is.
De bond heeft afgelopen week de routekaart bekend gemaakt die aangeeft wanneer een eventuele start van de
competitie weer mogelijk zou kunnen zijn. Grote vraag hierin is hoe cijfers zich blijven ontwikkelen en of de
overheid de mogelijkheid ziet voor verdere versoepeling.
Binnen TOP zien we dat de trainingen zijn uitgebreid daar waar het kan en dat er nu ook voor 27+ per tweetallen
getraind kan worden.
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers die zichzelf hiervoor inzetten.
Corona coördinatoren, trainers, begeleiders en iedereen die hieraan bijdraagt een grote dank hiervoor.
Financiën
Op financieel vlak ziet het er tot op heden goed uit. Zo heeft het niet doorgaan van de zaalcompetitie een
positief effect aangezien we geen zaalhuur hoeven te betalen en daarnaast maken we ook geen reiskosten.
Tevens heeft de bond de scheidrechters kosten als ook de wedstrijdbijdrage gecompenseerd hetgeen betekent
dat we momenteel een positief resultaat hebben ten opzichte van het gebudgetteerde kleine verlies.
Vernieuwing kunstgras velden
Binnen TOP is er onder leiding van Blaas een werkgroep gecreëerd die samen met de gemeente gaat bekijken
wat de conditie is van de huidige velden. Er zal een rapport opgesteld worden en vorige week zijn er metingen
verricht om de staat van de ondergrond te testen.
Kamp
Zoals jullie hebben kunnen lezen op de website gaat helaas dit jaar het TOP Kamp niet door. De Kamp commissie
is momenteel hard aan het werk om een alternatief programma in elkaar te zetten.
Vacature Bank
Aangezien we binnen de vereniging redelijk veel vacatures open hebben staan, is een aantal mensen gestart om
deze vacatures in kaart te brengen. Einddoel is om de vacatures via de website zichtbaar te maken zodat een
ieder kan kijken waar hij of zij een steentje kan bijdragen.
Trainers / Begeleiding
Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn we blij dat we de technische staf rond de selectie 1-2 voor volgend seizoen
hebben kunnen behouden. Daarnaast zijn we druk bezig om gesprekken in te plannen en te voeren met alle
trainers en begeleiders van de andere senioren en junioren teams. Tevens is de JCT ook al gestart met de
invulling voor de jeugdtrainers voor volgend seizoen.
ALV
Nu er mogelijke versoepelingen aan staan te komen streven we er vanuit het bestuur naar om op 30 juni een ALV
te beleggen. Dit is natuurlijk allemaal afhankelijk van de op dat moment geldende regelgeving rondom Corona.
We zien de noodzaak om samen met de leden dit seizoen te evalueren en tevens is het ons streven om een
begroting voor het volgende seizoen al voor te leggen. We zijn van mening dat dit inzicht belangrijk is om goed
voorbereid naar het volgende seizoen te kunnen toewerken.
Namens het Bestuur
John Dijke
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JEUGDCOMMISSIE
DE JEUGD VAN KV TOP TRAINT VOORLOPIG BUITEN
Van de jeugdcommissie
Helaas is het voorlopig nog niet mogelijk om onze sport `normaal` uit te oefenen in de Blikken door de
maatregelen om de verspreiding van COVID tegen te gaan. Gelukkig is er voor de jeugd wel de mogelijkheid om
buiten te mogen sporten. Vanuit de overheid wordt het gestimuleerd om voor de jeugd buiten sportactiviteiten
te organiseren, zodat zij bewegen, buiten komen en hun vriendjes ontmoeten! Het lukt ons om wekelijks een
programma aan te bieden met doordeweeks 1x trainen en op zaterdagmorgen een activiteit in de vorm van
onderlinge wedstrijd, sport & spel of bootcamp.
Wij zijn erg blij met de enthousiaste deelname van de kinderen en de inzet van de jeugdtrainers en vrijwilligers
die helpen deze trainingen veilig te laten verlopen. BEDANKT!!!!!
De trainingstijden doordeweeks zijn
TRAININGSCHEMA
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

E’s en F’s
D1/D2/D3
A1/A2
C’s, B’s en A3

18:30 – 19:30
19:30 – 20:30
19:00 – 20:15
18:30 – 19:30

ZATERDAG WEER ACTIVITEITEN OP HET VELD
Zaterdag 27 maart staan de volgende activiteiten op het spel:
9:30 uur: volledige wedstrijd voor de D2, D3 en wedstrijdjes voor E’s en F’s.
11:00 uur : volledige wedstrijden D1, C1, C2, B2 en A3.
12:30 uur: volledige wedstijd A1, A2 en B1
Aanwezig
scheidsrechters
9:30 uur
Volledige wedstrijd D2/D3
9:15
Timon, Gijs, Pepijn, Sanne, Simone,
9:30 uur
Wedstrijdjes E’s en F’s
9:15
Eline, Nikki
11:00 uur
Volledige wedstrijden
10:45
Robert Jan en Johan
D1/C1/C2//B2/A3
12:30 uur
Volledige wedstrijd A1/A2/B1
12:15
Hans Peter
•
•

Bij te slechte weersomstandigheden voor buiten sporten zal er via de app per team worden aangegeven
of de training doorgaat, houd deze dus in de gaten.
Wij vertrouwen dat halen en brengen van de kinderen zonder samenscholingen blijft gebeuren, blijf hier
alert op!

Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten op de velden.
Namens de Jeugdcommissie
Ruth Kas
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JEUGDCOMMISSIE
INSTUIVEN OP DE WOENSDAGMIDDAGEN.
De jeugdcommissie organiseert 1 keer in de 2 weken een instuif op de woensdag voor groep 3 t/m 8 van de
basisscholen. Tijd: 15:00 tot 16:00 De eerste twee instuiven zijn inmiddels geweest en de volgende is woensdag
24 maart a.s. We hopen daar vele F’s, E’s en D’s met vriendjes en vriendinnetjes te ontmoeten.
Namens de jeugdcommissie,
Ria de Ridder.
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KOMBIFIT GROEP
LEVER JOUW GEBRUIKT FRITUURVET EN BAKOLIE IN EN VERDIEN DAARMEE GELD
VOOR KV TOP!
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen door het gescheiden in te zamelen een tweede leven en wordt zo opeens
geld waard. Restanten frituurvet en bakolie worden hergebruikt om biodiesel (biobrandstof) van te maken.
Bovendien komt gebruikt frituurvet en bakolie nu nog vaak terecht in het riool waar het veel verstoppingen en
schade veroorzaakt.
Voor jouw moet het inzamelen van gebruikt frituurvet en bakolie net zo gewoon worden als de inzameling van
glas, papier, plastic, batterijen, etc.. Inleveren is simpel.
Het inzamelen van gebruikt frituurvet en bakolie kan bij KV TOP. Doe dit in de daarvoor bestemde 240 liter kliko
die momenteel op maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur, op dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 uur, op
woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur, op donderdagavond van 19.00 tot 20.15 uur en op zaterdagmorgen van
9.00 tot 12.00 uur buiten bij de ingang van de buitenaccommodatie staat.
Lever jou gebruikte frituurvet en/of bakolie in, in de oorspronkelijke verpakking met afsluitbare dop of in een
afsluitbare plastic fles of can. De vergoeding voor een volle kliko met gebruikt frietvet en bakolie kan oplopen tot
maar liefst circa € 25,- tot € 30,-! Dit alles is afhankelijk van de dan geldende olieprijs.
Zo slaat KV TOP twee vliegen in één klap. We zijn als vereniging milieubewust bezig en het levert ook nog geld op
voor de vereniging.
Voor meer info zie http://www.frituurvetrecyclehet.nl/
Ook kunnen wij jouw gebruikt frietvet en bakolie thuis komen ophalen. Dit alleen als het gebruikte frietvet en/of
bakolie in een bijbehorende, goed afgesloten en schone verpakking zit.
Voor vragen, opmerkingen of voor het maken van een afspraak voor het ophalen van gebruikt frietvet en/of
bakolie kan je contact opnemen met Martin de Leeuw, 0623560869 of arndeleeuw@zeelandnet.nl.
KV TOP rekent op jou!
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