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Nieuwsbrief – juni 2015 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwbouw 
De langverwachte nieuwbouw is gestart! Dinsdag 9 juni is iedereen vanaf 17.00 uur welkom om het 
‘eerste paal moment’ bij te wonen!  
 
 
Nieuwe hoofd-coördinator van de technische jeugdcommissie 
Rob Moerbeek heeft zijn functie per 1-1-2016 opgezegd als hoofd-coördinator van de technische 
jeugdcommissie. Martin Boersma zal deze functie overnemen waarbij Rob hem nog zal ondersteunen 
tot het nieuwe seizoen 2016-2017. Verdere informatie over de technische commissie, de indeling per 
categorie en verantwoordelijken zal binnenkort gedeeld worden.  
 
 
Belangrijke mededelingen jeugd 

1. Start	  van	  alle	  jeugdtrainingen	  	  (	  vanaf	  de	  1e	  maandag	  NA	  de	  schoolvakanties)	  
2. Bekervoetbal	  doen	  ALLE	  jeugdteams	  aan	  mee	  en	  beginnen	  1e	  weekend	  NA	  de	  

schoolvakanties	  
3. Inleveren	  voetbalkleding	  F	  en	  E	  jeugd	  	  woensdag	  10	  juni	  vanaf	  18.30-‐20.30	  

uur	  	  	  (afscheidsavond	  F	  &	  E	  leiders	  en	  trainers)	  
4. I.v.m.de	  avondvierdaagse	  wordt	  afscheid	  F	  en	  E	  jeugd	  verplaatst	  naar	  10	  juni	  om	  18.30	  uur	  

op	  veld	  2,	  dit	  is	  dan	  ook	  de	  laatste	  trainingsavond.	  	  
5. Woensdag	  15	  juni	  van	  18.30-‐	  19.45	  uur	  is	  er	  een	  voorlichting	  	  voor	  de	  ouder(s)	  van	  de	  

kinderen	  geboortejaar	  2009	  die	  momenteel	  trainen,	  dit	  is	  een	  verplichte	  bijeenkomst	  voor	  1	  
v.d.	  ouders.	  De	  brieven	  en	  mails	  hierover	  gaan	  de	  komende	  week	  de	  deur	  uit.	  

6. De	  leiders/trainersvergadering	  voor	  ALLE	  F-‐teams	  van	  komend	  seizoen	  is	  verplaatst	  naar	  
woensdag	  24	  juni	  van	  18.30-‐19.30	  uur	  kantine	  tos-‐actief.	  Van	  alle	  F-‐teams	  wordt	  minimaal	  1	  
leider	  en	  1	  trainer	  verwacht.	  Organisatie	  door	  Rob	  Moerbeek.	  

7. Maandag	  15	  juni	  van	  19.00-‐22.00	  uur	  is	  er	  materiaalavond	  voor	  de	  technische	  commissie,	  
hier	  worden	  overgooiers,	  ballenmateriaal,	  hokken	  geruimd,	  geteld,	  besteld	  etc.	  	  Extra	  
handjes	  zijn	  dan	  altijd	  welkom.	  Wilt	  u	  ons	  aan	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  ondersteunen	  hierbij	  ,	  
dan	  heel	  graag.	  Even	  melden	  bij	  robmoerbeek@gmail.com	  

 
 
Geen trainers, leiders, coaches meer? 
Er dreigt op korte termijn een tekort te ontstaan aan trainers, (bege)leiders en coaches. 	  Wij als 
vereniging zijn niet in staat deze taken over te nemen. Het is voor de club nu niet mogelijk om de 
gaten die ontstaan op te vullen. Indien teams zonder begeleiding komen te zitten, dan worden deze 
teruggetrokken uit de competitie. Vandaar nogmaals dit appel op het verantwoordelijkheidsgevoel van 
onze leden en ouders van onze jeugdleden, en dat mogen ook namens u oudere broers/zussen of 
andere direct betrokkenen zijn. Voelt u zich geroepen op te treden als trainer, (bege)leider of coach, 
dan zijn wij bereid U hierin volledig te scholen en te ondersteunen. Reageer graag bij 
Robmoerbeek@gmail.com  die namens de technische commissie hierin het contactpunt is.  
 
 

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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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.  
  
 
Agenda & Toernooien voorjaar/zomer 2015  
- 6 juni  GNSK toernooi vanaf 16.00 uur Bain&Co 
- 13/14 juni WK Amsterdam 
- 20/21 juni  E-Kamp (en vooralsnog ook het F-Kamp) 
 


