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Nieuwsbrief – juni 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vierde nieuwsbrief seizoen 2013-2014 
Het seizoen is afgelopen en met de zomervakantie voor de deur maken we ons op voor volgend 
seizoen. Nu de overschrijvingstermijn op zijn einde is maken wij de balans op. 
Verder is het een goedgevulde nieuwsbrief met belangrijke punten, dus neem hem goed door en blijf 
op de hoogte van wat er speelt bij uw club. En natuurlijk wensen wij iedereen een goede zomer en 
zien wij jullie graag terug in het nieuwe seizoen!!! 
 
 
Nieuwbouwplannen zien weer een lichtpuntje  
Het nieuwe college is gevormd en het lijkt er op dat er in 2015 geld beschikbaar komt voor 
sportaccommodaties. Dit geeft onze nieuwbouwplannen weer wat perspectief en uitzicht op succes.  
 
 
De balans: jeugd en senioren teams 
  
We hebben na afloop van het seizoen helaas afscheid moeten nemen van: 
-       Zaterdagveteranen 
-       Zondag 6 
-       Zondagselectie 
 
Maar we hebben er een hoop nieuwe teams voor terug: 
 
-       Nieuw zaterdag damesteam met studentes  
-       Nieuwe zaterdag 5 (was zondag 4) 
-       Nieuwe zondag 4 
-       Nieuwe A1 
-       Deel van de zondagselectie naar de zaterdagselectie  
 
Volgend jaar hebben we dus 46 teams: 
zondag: 
zondag 2, 3, 4 en 5 en Veteranen 1 (5 teams) 
 
zaterdag: 
zaterdag 1, 2, 3, 4, 5, Dames 1 en dames 2 (7 teams) 
 
in de jeugd voor de jongens: 
1 A-, 2 B-, 4 C-, 4 D-, 8 E-, 7 F-teams (26 teams), 
 
voor de meiden: 
1 A-, 2 B-, 2 C-, 2 D- en 1 E-teams (8 teams) 
 
 

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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Extra aandacht voor de ontwikkeling meiden 
Vanaf seizoen 14-15 wordt Suzanne Bakker onze nieuwe combinatiefunctionaris voor het 
meidenvoetbal. Suzanne zal zich voornamelijk bezig gaan houden met het ontwikkelen en 
implementeren van het technisch beleid van de meidenafdeling. Daarnaast zal ze trainers en coaches 
ondersteunen bij hun werkzaamheden. Suzanne  heeft zelf altijd gevoetbald op hoog niveau, 
waaronder bij Jong Oranje en FC Utrecht. Verder heeft zij veel ervaring in de begeleiding van 
voetballende meisjes. We heten Suzanne van harte welkom en wensen haar veel succes. 
Inhoud.... 
 
Start seizoen 23 augustus met intern toernooi senioren en A-teams 
We starten het seizoen 2014-2015 met het AbTOS-Toernooi. Bij dit toernooi voor alle senioren en A-
teams wordt gestreden om de Arie de Haan trofee. De jeugd start deze dag met de bekerwedstrijden. 
 
OPROEP: eindschoonmaak op 25 juni 
Wij roepen alle leden op die een (extra) steentje bij willen dragen om op 25 juni as te helpen bij de 
eindschoonmaak. Ieder die graag wil en kan helpen verzoeken wij direct contact op te nemen met de 
kantinecommissie via: kantinecommissie.tosactief@gmail.com  
 
Reminder:  
Nieuwe penningmeester  
TOS-Actief doet een dringend beroep op al zijn leden om na te willen denken over de functie van 
nieuwe penningmeester, omdat de huidige penningmeester Peter Odenhoven in november 2014, op 
de komende ALV, zijn functie neerlegt. Zonder penningmeester komt de club tot stilstand en dat is 
uiteraard zeer onwenselijk. De club is financieel gezond en dat moet zeker zo blijven gezien het uitstel 
van de verbouwingsplannen tot maximaal begin 2016. Gelukkig heeft de zittende penningmeester 
aangegeven een belangrijke rol te willen blijven spelen als 2de penningmeester, mist er een nieuwe 
1ste penningmeester op staat. Grofweg is  de volgende taakverdeling bespreekbaar: 
1ste penningmeester, eindverantwoordelijke 

• Betalingen / bestellingen / facturering 
• Jaarverslag maken 
• Kascommissie  
• Bestuursvergaderingen  
• Mededelingen richting leden 

  
2de penningmeester 

• Contributie inning 
• Boekhouding in SL 
• Ondersteunen verantwoording naar externe zoals Belastingdienst en KNVB 

 
Het bestuur hoopt en vertrouwt dat er leden zullen reageren op deze dringende oproep. 
	  
Reminder:  
De Jeugdcommissie heeft volgend jaar ondersteuning nodig op 
meerdere kaderfuncties 
Zonder uw hulp kunnen wij de 400 jeugdspelers niet meer de gewenste kwaliteit bieden. Wij roepen u 
dus op als ouders om uw verantwoordelijkheid te nemen en toe te treden tot de diverse bestaande 
commissies zodat wij de gaten weer kunnen opvullen. 
Wij bieden prima commissies en leuke mensen die gezamenlijk proberen UW kinderen een leuke 
voetbaltijd te garanderen, van 5 tot 18 jaar van jongens tot meisjes!  Wat is er nog mooier om daar 
deelgenoot van te zijn ? 
Waar komen we nu in de knel en kunnen uw hulp gebruiken: 
 

• Jeugdcommissie	  	  	  
• Spelregelcommissie	  
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• Wedstrijdsecretariaat	  (contact	  leiders,	  club	  en	  KNVB)	  
• Onderhoudscommissie	  (“laten”	  uitvoeren	  van	  reparaties	  en	  vernieuwingen)	  
• Materiaalcommissie	  (trainings-‐	  en	  wedstrijdmateriaal	  organiseren,	  inkopen,	  verzorgen,	  

controleren	  i.o.m.	  technische	  commissie	  en	  penningmeester	  
• Toernooicommissie	  (vervanging	  van	  de	  huidige	  garde)	  
• Kantinecommissie	  (vanuit	  de	  jeugd	  helpen	  met	  de	  schema’s,	  organisatie,	  inkoop,	  

teamverantwoordelijkheden	  etc.	  
• Jeugdledenadministratie	  (	  piekmomenten	  mei/september)	  

 
Van alle functies zijn beschrijvingen, indien u interesse heeft neem dan contact op met 
Jacqueline v.d. Burg (meersjak@gmail.com) 
of Rob Moerbeek  (robmoerbeek@gmail.com) 
	  
Voorzitter Seniorencommissie  
Onze voorzitter van de senioren commissie, Henk Jansen, is ook op zoek naar de juiste persoon naar 
wie hij zijn taken kan overdragen. Henk wil zich graag inzetten voor meer, betere en leukere 
sponsoractiviteiten voor de club. Bij interesse in naar de functie van voorzitter seniorencommissie 
graag met Henk contact opnemen via: senioren@tos-actief.nl  
	  
Pinnen 
Vanaf seizoen 14-15 zal het bestuur een stimuleringsbeleid gaan uitzetten voor het zoveel mogelijk 
pinnen in de kantine. Bij bedragen vanaf €10,- wordt er verzocht te pinnen. Het terugdringen van de 
hoeveelheid cash heeft als voornaamste reden onze kantine minder aantrekkelijk te maken voor 
inbraken. 
 
Agenda 
 
- Algehele sluiting TOS vanaf 23 juni 2014 
- Eerste trainingen in de week van 18 augustus  
- ABTOS toernooi 23 augustus 
 

Spreekuren 
Iedereen, die vragen heeft over het reilen en zeilen bij TOS-Actief kan terecht op een van de  
spreekuren: 
 
Jeugd donderdagavond  Senioren woensdag- en donderdagavond op afspraak  
19.00 - 20.00 uur  via secretaris@tos-actief.nl 
  


