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Nieuwsbrief – november 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na ALV nog geen nieuwe penningmeester    
De afgelopen 5 jaar was Peter Odenhoven onze geweldige penningmeester, maar tijdens de ALV is 
hij volgens de planning afgetreden. Het is ons tot nu toe niet gelukt een opvolger te vinden.  
 
Peter is gelukkig bereid om het komende jaar nog wel de lopende zaken op zich te nemen. Hierdoor 
kunnen we de rekeningen blijven betalen en zal hij er ook voor zorgen de contributie wordt geïnd. Hij 
zal er ook voor zorgen dat hij een nieuwe penningmeester goed zal inwerken. Hij zal echter niet meer 
aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. Door het ontbreken van een penningmeester zal het 
bestuur geen belangrijke beslissingen nemen die grote financiële consequenties kunnen hebben. Zo 
is ook tijdens de ALV besloten dat zonder een penningmeester geen handtekening zal komen te staan 
onder de opdracht voor de nieuwbouw. 
 
Wij zoeken nu dus ECHT een nieuwe penningmeester.  
 
Profiel penningmeester  
De penningmeester is een belangrijke functie binnen de club. Zonder penningmeester komt de club tot 
stilstand en dat is uiteraard zeer onwenselijk. Het is ook een leuke klus. De club is financieel gezond, 
de betalingsdiscipline is goed, de club is vol in ontwikkeling en er zijn veel plannen en het geeft een 
goed gevoel belangrijk te zijn bij de organisatie van onze mooie club. Doordat Peter nog een aantal 
uitvoerende zaken voor zijn rekening zal blijven uitvoeren, is het een overzichtelijke klus geworden. 
 
Grofweg gaat het om de volgende taakverdeling: 
1ste penningmeester, eindverantwoordelijke 

• Betalingen / bestellingen / facturering 
• Jaarverslag maken 
• Overleg kascommissie  
• Bestuursvergaderingen  
• Mededelingen richting leden 

Deze taken zullen per week hooguit ongeveer 5 uur kosten.  
 
2de penningmeester 

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

 
Het bestuur hoopt en vertrouwt dat er leden of ouders van leden zullen reageren op deze dringende 
oproep. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Nieuwbouw mogelijk in 2015 
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 financiering van het plan is in 2013 goedgekeurd door de ALV. Ook de gemeente is vrijwel zover 
om onze plannen goed te keuren, waardoor we binnen afzienbare tijd de subsidie zullen ontvangen.  
Om de financiering rond te maken zullen we naast de inzet van eigen geld en subsidie ook een deel 
moeten lenen. Met een garantie van de gemeente is het mogelijk het benodigde bedrag te lenen bij de 
bank. De rente die we daarvoor moeten betalen is relatief hoog. We zijn daarom begin 2013 gestart 
met het uitgeven van obligaties onder onze leden.  
 
Omdat het lang onzeker was wanneer we zouden kunnen gaan starten, hebben we hier toen niet al te 
veel energie in gestoken. Nu de start van de bouw in zicht is willen we iedereen vragen of jullie de 
club willen steunen middels de afname van obligaties. De obligaties hebben een waarde van € 250, 
leveren 3,5% rente per jaar op en hebben een maximale looptijd van 7 jaar, waarbij we ieder jaar 
15% van de obligaties met rente uitkeren. 
  
Wil je meedoen met de obligatieregeling of ken je iemand die dat wil of wil je er meer over weten vul 
dan het formulier in dat je 16 november per mail hebt ontvangen en geef het af voor 31 december in 
de bestuurskamer of neem contact op met Tom Fresen, voorzitter, t.fresen@hetnet.nl of 06-41348898 
of één van de andere bestuursleden. 
	  
	  
Vertrek Henk Jansen; Nieuwe voorzitter Seniorencommissie  
Onze voorzitter van de seniorencommissie, Henk Jansen, is tijdens de ALV na vijf jaar afgetreden. 
Henk zal worden opgevolgd door John Schoonderwoert.   
 
We danken Henk voor de wijze waarop hij de afgelopen vijf jaar met veel energie heeft mee gewerkt 
aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging. Onder zijn leiding is het aantal senioren verdubbeld. 
We zijn blij dat Henk zijn taken kan overdragen. We wensen John veel succes met zijn nieuwe klus. 
Henk zal zich blijven inzetten voor de club. Hij zal zich volgend jaar gaan richten op het sponsorbeleid. 
 
Afscheid Peter Odenhoven en Henk Jansen tijdens 
nieuwjaarsreceptie 
Op de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015 zullen we afscheid nemen Peter Odenhoven en Henk 
Jansen als bestuurders van TOS-Actief. Beide hebben vijf jaar in het bestuur gezeten en hebben mooi 
en goed werk geleverd. Peter heeft een stabiele financiële basis neergezet, en gezorgd dat TOS 
financieel zeer gezond is gebleven. Henk heeft zoals hierboven reeds beschreven de seniorentak flink 
laten groeien en met het overdragen van het stokje gezorgd dat John hier verder op kan bouwen en 
de puntjes op de i kan gaan zetten.  
 
Pinnen 
Het bestuur zal het stimuleringsbeleid om zoveel mogelijk pinnen in de kantine voortzetten. Het 
terugdringen van de hoeveelheid cash heeft als voornaamste reden onze kantine minder aantrekkelijk 
te maken voor diefstal. Verder is het verwerken van cash arbeidsintensief en is het veiliger voor de 
medewerkers van de kantine. 
 
Agenda 
- nieuwjaarsreceptie 3 januari 2015  
 

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 
  


