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Nieuwsbrief – december 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 3e nieuwsbrief voor het seizoen 2016/2017 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
TOS-ACTIEF OLIEBOLLENTOERNOOI 2016 VRIJDAG 30 DECEMBER 

Het oude jaar wordt weer traditioneel uitgeluid met het 
TOS-ACTIEF oliebollentoernooi voor de jongste jeugd. 
Plaats van actie en smakelijk oliebolleneten is als zoals elk 
jaar de LUCHTHAL DIEMEN, Prins Bernhardlaan 2 in 
Diemen. 
 
Meer informatie? 
Kijk op de site van TOS Actief (www.tos-actief.nl)  
Of neem contact op met Ernst Grothe (06-38377085)  
e.grothe@upcmail.nl  
 
Tot 30 december!! 

 
Nieuwjaarsfeest TOS Actief!  
Wees allemaal van harte welkom op deze bijzonder-feestelijke 
dag, waar je verdwaald in de wondere wereld van TOS-ACTIEF. 
Een aangeklede kantine, en het voor deze gelegenheid 
winterachtige terras, zullen je zintuigen prikkelen! 
 
Geniet bij de haard van een warme glühwein, een koud speciaal-
biertje of frisje en eet een lekker hapje op de knus en warm 
versierde foodmarket. Doe vooral waar je zin in hebt, en geniet 
van onze mooie vereniging. Chill, zing, dans en heb plezier! We 
zien jullie na de feestdagen graag op deze speciale dag!! 
 
══ PROGRAMMA ══ 
 
✰14.00 – 16.30u✰ 

Het hoge hoeden toernooi 
✰16.45 – 17.15u✰ 

Onderlinge wedstrijd jongste pupillen (4teams-J/M -2005) met spectaculaire opkomst 
✰17.30 – 18.30u✰ 

Huldiging 7 jubilarissen (met leden die al 50 jaar bij ons zijn!) 
Afscheid van de huidige voorzitter Tom Fresen &  
toast op de nieuwe voorzitter Pepijn Smits 

✰18.30u✰ 
Knal-&Vuurwerk  
Opening kraampjes en stalletjes van de ★winter-food&beverage-market★ 

✰ TOT 00:00 ✰ 
Avond/nachtprogrammering // voetjes op de vloer 
★dj duo dvp-soundsystem★ 

 
 

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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Blijf actief tijdens de winterstop! 
Wekelijks voetballen bij Tos-Actief is natuurlijk het leukste wat er is! Maar wil je ook tijdens de 
winterstop actief blijven? Leer dan in een paar dagen (nog beter) schaatsen tijdens een speciale cursus 
in de kerstvakantie op de Jaap Eden IJsbaan. 

 
Tijdens de kerstvakantiecursus krijg je twee uur per dag schaatsles met 
een korte pauze halverwege. Even op adem komen, iets drinken en 
vervolgens weer snel het ijs op met vrienden en vriendinnen. De 
vakantiecursus is de ideale manier om lekker in beweging te blijven 
tijdens de winterstop. 
  

• Schaatsles in de 1e of 2e week van de vakantie 
• Nu ook als speciale oudercursus zodat je samen les kunt volgen 
• Ultieme winterse sportplezier 

 
Meld je nu aan op www.jaapeden.nl/tos-vakantiecursus voor een 
fantastische wintersportweek! 
 

Let op: 
Tijdens het Hoge Hoeden Toernooi worden de winnaars beloond met vrijkaarten voor de Jaap 
Eden IJsbaan!!  
 
TOS-Actief paastoernooi voor de jeugd  en de uit-toernooien  
 
Volgend jaar vanaf april start het toernooi-seizoen weer!.   
Allereerst doen alle jeugdteams van TOS-Actief vanzelfsprekend mee aan ons eigen gezellige en 
sportieve paastoernooi  op 14,15 en 16 april.  Dit is inmiddels weer het 8ste paastoernooi en uit de 
afgelopen jaren is gebleken dat het altijd weer een groot succes is, mede door inzet van vele 
vrijwilligers, zowel ouders, senioren en jeugdleden. 
 
De dagindeling voor dit jaar is: 
Vrijdagavond 14 april:   Meiden O17, O19 en Jongens O19 toernooi 
Zaterdagochtend 15 april:  JO8, JO9 en MO13 toernooi 
Zaterdagmiddag 15 april: JO10, JO11, MO11 en MO15 toernooi 
Zondagochtend 16 april: JO12 en JO13 toernooi 
Zondagmiddag 16 april:  JO14, JO15 en JO17 toernooi 
 
Reserveer deze data in de agenda, we verwachten dat alle TOS-Actief teams zo compleet mogelijk 
aanwezig zijn! 
 
En.........vanaf half mei starten ook weer de uit-toernooien. Ieder jeugdteam (uitgezonderd M/J O19 ivm 
examens) zal een of meerdere uit-toernooien bezoeken, en dit zijn altijd leuke en uitdagende afsluiters 
van een seizoen. De teams zullen via de leiders op de hoogte worden gehouden van de uit-toernooi 
data. 
 
Wie gaat dit jaar en komende jaren de toernooi-commissie versterken? 
De toernooi commissie is nog op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie, met name 
ouders die enig talent hebben voor sponsorwerving en  coördinatie van de vrijwilligers .  
Voor de continuïteit in de komende jaren zoeken we ook ouders van (liefst lagere) jeugdteams die zich 
willen bezighouden met het opzetten van de toernooischema’s, uitnodigen van teams en verenigingen 
en het regelen van alle inschrijvingen (ook voor uit-toernooien). Het zijn leuke taken voor 1 a 2 uur per 
week gedurende de periode oktober –april. Affiniteit met voetbal/klasse indelingen van teams, en het 
systematisch werken met email, distributielijsten en adreslijsten is wel nodig.  Meer informatie of 
aanmelden? Stuur een email naar paastoernooi-tosactief@xs4all.nl  



- 3 - 
Reageren op deze nieuwsbrief kan via de secretaris (secretaris@tos-actief.nl) 

 

 
KNVB berichten 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief heeft de KNVB nog niks bekend gemaakt mbt de 
resultaten van het RIVM onderzoek naar kunstgrasvelden. Zodra hier meer over bekend is, delen wij dit.  
 
Vacatures bij TOS Actief – meld je aan als vrijwilliger! 
 

1. Secretaris	–	ledenadministratie	(maximaal	2	uur	per	week)	 	
à voor een beschrijving van de invulling contact:  ledenadmin@tos-actief.nl    

 
Agenda vervolg seizoen 
 

• 30	dec	 		 	 Oliebollen	toernooi	
• 7	jan	2017	 	 TOS	Actief	nieuwjaarsfeest	
• 14-16	april	 	 Paastoernooi	

 
 


