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Nieuwsbrief – oktober 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 2e nieuwsbrief voor het seizoen 2016/2017 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
 
Algemene Ledenvergadering  
Beste TOS’ers, op donderdag 17 november organiseren wij vanaf 20.00 uur de ALV 2016 in het 
clubgebouw van TOS. Jullie zijn bij dezen allen van hart uitgenodigd om het jaar te bespreken en jullie 
input te leveren. De stukken worden 2 weken van te voren op de TOS website gepubliceerd.  
 
Nieuwe commissie: de gebouw-commissie 
De commissie stelt zich hierbij graag voor:  
Beste leden,  
Ik zal me even voorstellen, ik ben Bas Bronneberg (mijn dochter speelt in de MO13-2) en vanaf dit jaar 
ben ik de voorzitter van de Gebouwcommissie. Daarnaast zullen Guido de Rooij (website) en Daan van 
Ingen (IT) de commissie aanvullen.  
 
Ons oude clubgebouw heeft wat achterstallig onderhoud en de aansluiting met de nieuwbouw vergt 
extra aandacht. Binnen het bestuur merken wij ook dat het verhelpen van (kleine) klachten meer en 
meer in het gedrang komt. En daardoor wat langer op zich laat wachten. Tenslotte kan het interieur en 
het terras ook wel een verfrissing gebruiken. Met andere woorden tijd voor een opknapbeurt van ons 
clubgebouw. Wie wil er meehelpen? 
 
Voor het onderhoud van het computernetwerk en een klusjesman hebben we al vrijwilligers. Maar dat is 
niet genoeg, we hebben meer handjes nodig.  
 
Ø Wie	wil	er	meehelpen	om	de	contracten	met	de	leveranciers	verder	vorm	te	geven?	
Ø Wie	heeft	ideeën	om	het	interieur	op	te	frissen?	
Ø Wie	is	handig	en	wil	meehelpen	om	kleine	klusjes	op	te	pakken?	
 
Voor verdere informatie of om je aan te melden: gebouw@tos-actief.nl   
 
Seniorencommissie  
De seniorencommissie heeft een nieuwe voorzitter en drie nieuwe leden. Rico (zondag 6), Annelot, Eva 
(zaterdag vrouwen 2) en Tess als voorzitter (zaterdag vrouwen 1) zijn sinds dit seizoen de 
seniorencommissie.  
 
De senioren kunnen bij hen terecht voor vragen mbt materiaal en vragen over hun team en de 
competitie. Ook coördineren zij de bestuursdiensten. Je kan hen aanspreken op zaterdag of zondag of 
mailen naar: senioren@tos-actief.nl   
 
 
 
 
 

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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TOS-Actief Vrijwilligersbeleid 
Op maandag 21 november organiseren Bestuur, Jeugd- en Technische Commissie onder 
begeleiding  van een KNVB Procesbegeleider een discussieavond over ons Vrijwilligersmodel. 
  
Zoals bij elke vereniging die voor haar succes afhankelijk is van de inspanning van vrijwilligers, speelt 
ook bij onze club van tijd tot tijd de vraag of de manier waarop ons vrijwilligersmodel is opgezet nog 
levensvatbaar is. De samenleving is veranderd en waarbij het door een drukke agenda van zowel ouder 
als kind niet meer vanzelfsprekend is dat men zich ook nog (kosteloos) inzet voor de vereniging. Daarbij 
komt dat bij TOS-Actief de Jeugd-tak in de laatste jaren flink is uitgegroeid en kunnen we ons afvragen 
of we de vrijwilligersactiviteiten op en rond het voetbalveld anders moeten aanpakken. 
  
Graag nodigen wij u als ouder, senior lid of anderszins betrokken bij TOS-Actief van harte uit om op 21 
november van 19:30 – 21:30 uur met ons na te denken over het wat, hoe en waarom van 
vrijwilligerswerk bij onze club. Wij horen graag hoe u tegen de club en haar vrijwilligers(taken) aan kijkt. 
Doen we het goed zo? Moet het roer om? Wat gaat er goed/ slecht? Wij horen het graag van u. Meld u 
voor deelname wel even van te voren aan bij onze Voorzitter Jeugdcommissie : jeugd@tos-actief.nl  
 
Het TOS Actief Smoelenboek seizoen 2016/2017 
Kijk hier voor wie er dit jaar zich inzet voor de vele jeugdteams van TOS Actief!!  
Met dank aan Jeroen Roset! 
 
KNVB berichten 
De KNVB is bezig met het opzetten van een nieuwe speelwijze voor de pupillen. TOS denkt actief mee 
en organiseert in de komende periode enkele pilot-momenten. Wij houden onze leden op de hoogte van 
de ontwikkelingen en eventuele besluiten vanuit de KNVB.  
 
Vacatures bij TOS Actief – meld je aan als vrijwilliger! 
 

1. Voorzitter	(ongeveer	3-5	uur/week)	 	
à voor een beschrijving van de invulling contact:  voorzitter@tos-actief.nl  

	
2. Secretaris	–	ledenadministratie	(ongeveer	2-3	uur	per	week)	 	

à voor een beschrijving van de invulling contact:  ledenadmin@tos-actief.nl    
 
Agenda vervolg seizoen 
 

• 17	nov	 	 	 Algemene	Ledenvergadering		
• 21	nov	 		 	 TOS	Vrijwilligersbeleid	onder	de	loep	
• 23	nov	 	 	 Bijeenkomst	gedrags-	naar	omgangsregels	
• 28	nov	 	 	 Opfrisavond	Assistent	Scheidsrechter	
• 30	nov	 		 	 Sinterklaasavond	bij	TOS	
• 7	jan	2017	 	 TOS	Actief	nieuwjaarsfeest	

 


