WELKOM BIJ KORFBALVERENIGING T.O.P.

Inleiding
In dit boekje vind je allerlei informatie over de
korfbalvereniging T.O.P. De korfbalvereniging is
opgericht in 1938.
De naam T.O.P. staat voor "Tot Ons Plezier". En dat is
ons belangrijkste doel, samen plezier hebben met
korfballen.
Lees dit boekje goed door, want er staan allerlei
dingen in die handig zijn om te weten. Ook staan er
namen en telefoonnummers in van mensen waar je
terecht kunt met vragen.
Ook kun je meer te weten komen over T.O.P. op de
website: www.top-vroomshoop.nl

Korfbal, hoe wordt het gespeeld en waar?
Korfbal is de enige sport ter wereld waar zowel jongens als meisjes in één team
spelen. Een team bestaat uit acht spelers: vier meisjes en vier jongens. Alleen de
allerjongsten spelen in een team van vier. Korfbal wordt op het veld en in de zaal
gespeeld. Van augustus t/m oktober en van maart t/m mei wordt er gekorfbald
op ons veld aan "De Bosrand". Hier is een kunstgrasveld en een natuurgrasveld.
Ook hebben we daar zelf kleedkamers en
voor een drankje en een hapje maken we
gebruik van de in 2009 gebouwde kantine.
In de wintermaanden (van november t/m
maart) wordt er getraind en gespeeld in
de sporthal.

Het clubblad
Elke week wordt er een clubblad uitgebracht, genaamd "De Topper". Hierin kun
je allerlei informatie lezen over o.a. trainingen en wedstrijden. Maar er staan ook
verslagen van wedstrijden in, die om de beurt door de spelers
geschreven worden. En natuurlijk kun je zelf iets leuks inleveren wat jij
vindt dat gelezen of gezien moet worden.

Kleding
Het T.O.P.-tenue ziet er als volgt uit: een zwarte broek/rok met daarboven een
blauw-wit shirt. Bij de meeste teams is een shirtsponsor gevonden of wordt
vanuit het kledingfonds gezorgd voor een shirt, dit hoef je dus niet zelf te kopen.
Tijdens de training moet je sportkleding dragen.
Op het veld worden schoenen met noppen gedragen. Omdat we op kunstgras
spelen/trainen, moeten deze schoenen minimaal 13 noppen hebben. In de zaal
worden gymschoenen gedragen. Deze moeten voldoen aan de eisen van de
sporthal:
- geen zolen die afgeven.
- geen gymschoenen die
buiten gebruikt zijn.

Trainingen/ wedstrijden
Elke week wordt er getraind op het veld of in de sporthal. Deze moet je zoveel
mogelijk bijwonen en alleen als je echt niet kunt moet je afzeggen bij je
trainer/coach. Voor de wedstrijden geldt hetzelfde, ook hierbij alleen afzeggen
als je echt niet kunt. Het is tenslotte een teamsport en je laat je team in de steek
als jij er niet bent. Na elke training en wedstrijd is het gebruikelijk dat je onder de
douche gaat. De tijden van trainingen en wedstrijden staan in het clubblad. Voor
een thuiswedstrijd staat ook de tijd dat je aanwezig moet zijn of wanneer je
moet vertrekken naar een uitwedstrijd. Voor een uitwedstrijd wordt er bij de
veldcompetitie verzameld bij de kantine aan “De Bosrand”. Tijdens de
zaalcompetitie wordt er bij uitwedstrijden verzameld bij de sporthal.

Vervoer
Voor het vervoer van de jeugd, naar een uitwedstrijd, doen we een beroep op de
ouders om de kinderen weg te brengen en te halen. Hiervoor wordt aan het
begin van elke competitie een vervoersschema opgesteld, zodat u al vroegtijdig
weet wanneer u aan de beurt bent om te rijden. Dit schema staat vermeld in het
clubblad. Als u niet kunt, kunt u onderling ruilen.
Bestuur/commissies
Het bestuur regelt de algehele gang van zaken binnen de vereniging. Maar
aangezien ze niet alles zelf kan doen zijn er verschillende commissies die van
alles regelen en organiseren binnen T.O.P. Er moet tenslotte meer gebeuren bij
een korfbalvereniging dan korfballen alleen.
Bijvoorbeeld de technische commissie en de jeugdcommissie. De TC regelt het
indelen van de teams en het zoeken van trainers en de JC zorgt ervoor dat er ook
gezellige dingen voor de kinderen worden georganiseerd.
Activiteiten
T.O.P. is een vereniging waar voor prestatie en voor gezelligheid gekorfbald
wordt. Maar daarnaast worden er ook verschillende andere activiteiten
georganiseerd. Voor de jeugd is er bv: zwemmen, film, gourmetten en in mei het
TOP-kamp. In het voorjaar is er voor de hele vereniging een playbackshow. In
juni is er een priktoernooi en de jaarlijkse rommelmarkt.
Kortom T.O.P. is een bruisende vereniging waar je meer krijgt voor je geld dan
korfbal alleen.

Contributie
De contributiebedragen (per maand) zijn:
senioren
€ 21,39
junioren
€ 15,49
aspiranten
€ 10,24
pupillen
€ 8,68
welpen
€ 4,94
niet-spelend
€ 5,18
Daarnaast betaalt elk spelend lid € 1,50
per maand voor het kledingfonds.

Belangrijke adressen en telefoonnummers.
Voorzitter
Henk Beldman
Secretaris
José Drenth
Interim-Penningmeester
Edwin van der Schee
Wedstrijdsecretaris senior/junior
Gea de Groot
Wedstrijdsecretaris jeugd
Evelien Kolkman

0546-644612
0546-643024
0546-642682
0546-646497

E-mailadressen zijn te vinden op www.top-vroomshoop.nl, onder clubinformatieorganisatie.
Lid worden
Als je lid wilt worden van T.O.P. kun je je opgeven bij de secretaris. Dit kan door
een inschrijfformulier (te downloaden op de site via “lid worden”) in te vullen en
dat bij haar in te leveren, met daarbij 2 pasfoto's. Maar je kan het ook bij je eigen
trainer inleveren. (Je mag eerst 4x gratis meetrainen).
Als je je opgeeft betekent dit dat je het hele seizoen lid moet blijven. Doe je dit
niet dan moet je toch een heel seizoen contributie betalen. Deze contributie
wordt (bij voorkeur) via automatische betaling, per maand, van de rekening
afgeschreven. Wil je bedanken als lid (liever niet natuurlijk) dan moet dit ook bij
de secretaris. Schriftelijk en met opgave van reden.
Adres secretaris: José Drenth

Prinsenkamp 57 Vroomshoop
mail: info@top-vroomshoop.nl

