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Nieuwsbrief – december 2015 
 
 
 
 
 
 

 
Openingsfeest nieuwbouw en nieuwjaarsreceptie 
De langverwachte nieuwbouw is bijna klaar!! Op zaterdag 9 januari is de opening! Dit wordt een dag 
vol activiteiten:  

a. Tot 13.00   Regulier voetbal (inhaalwedstrijden en beker) 
b. 13.30 – 16.30 uur  Het Hoge Hoeden toernooi 
c. 16.30 – 17.00   Wedstrijd F-jes 
d. 17.15 – 17.45  Officiële opening 
e. 17.45 –  sluit  Eten verzorgd door TOS, drinken aan de bar en een groots feest! 

 
Voor het Hoge Hoeden toernooi kan men zich op deze dag zelf aanmelden als individu, iedereen kan 
meedoen!  
 
Oliebollentoernooi 2015 
Om de luie dagen tussen kerst en oud en nieuw iets actiever te maken, organiseert TOS Actief op 
woensdag 30 december weer haar oliebollentoernooi. Dus kom uit die luie stoel, trek je 
voetbalspullen aan en speel samen met je clubgenoten om een oliebol. 
 
Hoe en Wat? 
F- jeugd laatste jaars: F1, F2 en F3 
Op woensdag  30 december  van 9.00 tot 10.30 uur  vindt voor de F1, F2 en F3  het oliebollentoernooi 
plaats in de luchthal aan de  Prins Bernhardlaan 2 te Diemen. Binnenkomen om 9.00 uur, om 9.15 uur 
beginnen we echt. 
E-jeugd (jongens en meiden) 
Op woensdag 30  december van 10.45 uur tot 13.00 uur vindt voor de jongens en meisjes E-jeugd het 
oliebollentoernooi plaats in de luchthal aan de  Prins Bernhardlaan 2 te Diemen. Binnenkomen om 
10.45 uur, om 11.00 uur beginnen we echt. 
D-jeugd (jongens en meiden) 
Op woensdag  30 december van 13.15 uur tot 15.30 uur vindt voor de meiden en jongens D-jeugd het 
oliebollentoernooi plaats in de luchthal aan de  Prins Bernhardlaan 2 te Diemen. Binnenkomen om 
13.15  uur om 13.30 uur beginnen we echt. 
Hoe zit dat met die oliebollen? 
De organisatie zorgt voor koffie, thee en limonade. Voor de oliebollen en andere oud en nieuwjaars-
lekkernijen moeten de teams zelf zorgen. Oftewel de kinderen en de ouders nemen zelf de oliebollen 
mee. Zelfgemaakt of gekocht, het is allemaal even goed. 
Is het verplicht? 
Nee, maar het is te leuk om niet te komen.  
Kledingvoorschriften? 
Trek gewoon de kleren aan waarin je ook traint. Neem wel schoenen mee waarmee je in een 
sportzaal kan spelen (géén zwarte zolen). Scheenbeschermers zijn niet verplicht, maar wel handig. 
Meer informatie? 
Dat kun je krijgen Bij Ernst Grothe (06-38377085) , e.grothe@upcmail.nl 
 
Tot 30 december! 
 
 
 
 

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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Nieuwe KNVB cursus Verenigingsscheidsrechter (voorjaar 2016) 
Afgelopen voorjaar rondden 13 cursisten met succes de KNVB cursus tot verenigingsscheidsrechter 
af. Komend voorjaar geven wij dit samen met de KNVB een vervolg. Fluit je al wedstrijden of heb je de 
ambitie hiertoe? Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over 
voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen? Dan ben je de 
juiste persoon om ook scheidsrechter veldvoetbal te worden. Het is namelijk een belangrijk doel van 
de TOS-Actief om de kennis van spelregels in het algemeen en in bijzonder de kwaliteit van 
scheidsrechters in theorie en praktijk te verbeteren. 
  
Met ingang van maandag 15 februari is er tweewekelijks een bijeenkomst op maandagavond (19:00 – 
22:00 uur; data: 15 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei). De avonden bestaan uit een mix van theorie 
en praktijk, waarbij de meeste tijd op het veld wordt doorgebracht. Daarnaast fluit je minimaal drie 
stagewedstrijden onder begeleiding van een praktijkbegeleider. 
  
Meld je aan bij coördinator Bertjan.Schouten@gfk.com. 
 
 
 
TOS-Actief Jeugd-paastoernooi  
De toernooi-commissie is inmiddels weer gestart met de organisatie van het 7e paastoernooi voor de 
jeugd. Dit altijd leuke, sportieve en gezellige thuistoernooi vindt plaats in het paasweekend van 25, 26 
en 27 maart 2016. De vroegste Pasen ooit (in de historie van ons toernooi)! En dit jaar vieren we een 
jubileum: Het is 20 jaar geleden dat we verhuisden van De Toekomst naar sportpark Middenmeer. 
Ons clubhuis is eind 2015 fors uitgebreid dus we kunnen nog meer teams verwelkomen dan bij 
voorgaande edities. Dit alles gaan we zeker vieren tijdens het toernooi, met een leuke verrassende 
activiteit. 
 
Alle TOS-Actief jeugdteams doen uiteraard mee aan dit toernooi. Inmiddels komen de inschrijvingen al 
binnen en we hopen dat we voor alle  poules voldoende teams kunnen opstellen. Dus houdt de 
agenda vrij voor dit prachtige thuistoernooi van TOS-Actief! 
 
Het programma is op hoofdlijnen als volgt: 
Vrijdagnamiddag/avond 25 maart:  MA en MB toernooi 
Zaterdag 26 maart:    F, E, ME en MD toernooi 
Zondag 27 maart:    A, B, C en MC toernooi 
 
In januari en februari zullen de leiders van de jeugdteams verzocht worden om vanuit elk team 
scheidsrechters en diverse vrijwilligers te leveren, voor ondermeer kantinediensten, toezicht, EHBO, 
fotografen, schoonmaak en begeleiders van de extra activiteiten. Uiteraard organiseren we op de 
zaterdag ook weer een loterij met mooie (hoofd)prijzen. Mocht u nog leuke cadeau’s of prijzen over 
hebben die aantrekkelijk zijn voor kinderen tussen 8 en 12, spaar ze vast op. T.z.t. kunt u die dan 
inleveren bij het clubhuis. 
 
De jeugdteams zullen ook vanaf half mei, na afloop van de competitie, aan uit-toernooien gaan 
deelnemen, als mooie en sportieve afsluiting van het seizoen. De toernooi-commissie regelt hiervoor 
de inschrijvingen en zal rond half april het uit-toernooi schema bekend maken. Elk team speelt 
minimaal 1  uit-toernooi (uitgezonderd de A/MA ivm examens).  
 
Vragen of opmerkingen? Stuur ze aan: paastoernooi-tosactief@xs4all.nl  
 
Tot Pasen, met sportieve groet, 
Toernooicommissie TOS-Actief 
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Spelregelbewijs 
De invoering van het spelregelbewijs is een van de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor 
sportiviteit’. Per seizoen 2014/’15 zijn B-junioren verplicht het spelregelbewijs te halen. 
Nog niet iedereen heeft het spelregelbewijs gehaald. Wij benadrukken dat het cruciaal is om te halen, 
om te mogen blijven voetballen in KNVB competitieverband. Voor de leden van met geboortejaar 1999 
is binnenkort het spelregelbewijs verplicht.  
  
Vacatures bij de jeugdcommissie 
Er zijn binnen de jeugdcommissie verschillende leuke en nuttige vacatures. Zoals bijvoorbeeld een 
coördinator voor de zaterdagochtend. Voor meer informatie graag contact met Jacqueline v.d burg 
(meersjak@gmail.com) of Bertjan Schouten (Bertjan.Schouten@gfk.com) 
 
 
Agenda & Toernooien voorjaar/zomer 2015  
- 30 dec Oliebollentoernooi 
- 9 jan  Openingsfeest, Hoge Hoeden toernooi en nieuwjaarsreceptie 
- 25-27 mrt  Paastoernooi 
 
 
 
 


