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Nieuwsbrief – augustus 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste TOS’ers, 
 
Het seizoen 2016-2017 staat voor de deur en wij zijn van plan er samen weer een mooie tijd van te 
maken! Voordat het wij van start gaan in dit bericht enkele mededelingen die jullie aandacht vragen.  
 
 
Start seizoen 2016-2017 
Voor het actuele trainingsschema zie de TOS Actief site 
 
Jeugd: 
De D t/m A starten in de week van 22 augustus (voor zover de trainers er zijn), de F en E starten vanaf 
29 augustus.  
Ploegen die niet kunnen dienen dit te melden bij de technisch coördinatoren ! 
 
Senioren: 
Vanaf maandag 22 augustus kan er gestart worden met trainen op de gestelde trainingstijden (zie 
schema site TOS Actief) 
 
Inschrijfmomenten jeugdelftallen 
Vanaf de 1e week september kan er weer op donderdagavond ingeschreven kan worden voor de 
jeugdelftallen. 
 
KNVB bericht start seizoen, bekerwedstrijden en spelerspassen 
 
De competitie in de top is al begonnen en voor de overige teams komt de bekercompetitie eraan. Dit 
betekent dat de administratie bij de vereniging weer op orde moet zijn en dus ook de spelerspassen. 
Door diverse omstandigheden kan het zijn dat nog niet iedereen in het bezit is van een geldige 
spelerspas. In principe geldt geen pas is niet spelen, maar voor de periode 20 augustus 2016 tot en met 
zondag 18 september 2016, maakt de KNVB een uitzondering. 
Een speler mag ook uitkomen in competitie- en/of bekerwedstrijden, als hij voor de betreffende 
wedstrijd kan worden toegevoegd aan het digitale wedstrijdformulier en aan de scheidsrechter een 
geldig legitimatiebewijs kan tonen (paspoort, ID kaart, (brommer)rijbewijs). 
Door deze tijdelijke maatregel kan iedereen straks aan de aftrap van het seizoen staan en aan alle 
wedstrijden meedoen. 
 
Vacatures bij TOS Actief – meld je aan als vrijwilliger! 
 
Wij hebben binnen de club verschillende vacatures open staan, waar met de start van het seizoen voor 
de deur nog niemand voor gevonden is. 
   
1. Bij de senioren zijn wij op zoek naar leden voor de seniorencommissie en commissievoorzitter.  
Zonder deze commissie zal het normaal zo goed lopende seizoen er anders uit komen te zien voor de 
senioren. Daarom een dringend verzoek om vanuit de senioren naar voren te stappen en deze 
commissie invulling te geven!!! (contact: secretaris@tos-actief.nl) 
 

Kijk regelmatig op www.tosactief.nl  
voor het laatste nieuws over tijden, 
afgelastingen, activiteiten, toernooien, en 
nog veel meer! 
Of ga naar facebook en like onze pagina. 
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2. Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar een vervanger voor onze voorzitter Tom Fresen. Tom legt 
einde dit jaar zijn functie neer (contact: voorzitter@tos-actief.nl)  
 
3. Bij de jeugd zijn wij op zoek naar trainers voor de A-, B-, en C- jeugd.  
Contact Bertjan.Schouten@gfk.com) 
 
Het gaat voornamelijk om de dinsdagmiddag vanaf 17.00 uur en de vrijdag vanaf 18.45. Er staat een 
bescheiden vergoeding per training tegenover. Zonder inzet van onze leden redden wij het niet om het 
seizoen te bolwerken.  
4. Voor diegenen die willen beginnen met een kleine bijdrage: op donderdag 25 augustus en maandag 
29 augustus gaan het kantineteam de kantine een grote schoonmaak houden om weer fris aan het 
nieuwe seizoen te beginnen. Meld je aan bij Patrick Moerbeek via kantine@tos-actief.nl .  
 
Jullie club heeft jullie hard nodig om er ook dit jaar weer een mooi seizoen van te maken! 
 
 
Agenda start seizoen 
 

• 22	augustus		 	 start	trainingen	
• 27	augustus	 	 eerste	wedstrijden	bij	TOS	Actief	
• september	 	 openingsfeest	
• 31	augustus		 	 tussen	18.30	en	20.00	uur	kledingtassen	F	en	MF	en	ME	ophalen	in	de		

	 	 	 bestuurskamer.		
 
 


