
  EXTRA NIEUWSBRIEF – ihkv het CORONA VIRUS 
 
Beste TOSser, 
Lieve mensen, 
 
Wij hopen van harte dat het goed gaat met iedereen in deze bijzondere tijd. 
 
Versoepelde COVID-19 maatregelen vanuit de overheid 
Met nog wel een beetje pijn in ons hart dat het Paastoernooi niet heeft kunnen 
plaatsvinden, keken wij uit naar de persconferentie van het kabinet op dinsdag 21 april. 
En tot onze grote vreugde werden daarin enkele versoepelingen van de maatregelen 
aangekondigd die vanaf 29 april mogen ingaan. 
- Zo is er vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport, zonder dat 

nog sprake is van officiële wedstrijden. Voor jeugd t/m 18 jaar geldt dat zij onder 
begeleiding mogen trainen; waarbij voor jongeren van 13 t/m 18 jaar nog geldt dat een afstand van 1,5 
meter in acht moet worden genomen.  

- De meeste overige maatregelen blijven vooralsnog van kracht t/m 19 mei. 
 
Het bestuur en de (technische) jeugdcommissie zijn uiteraard direct aan de slag gegaan om te kijken hoe 
wij goede, veilige en leuke invullingen kunnen geven aan de nieuwe mogelijkheden; en hoe er omgegaan 
kan/moet worden met de faciliteiten (gebouw, materiaal etc.)  
 
Op dit moment is de gedachte om vanaf maandag 4 mei gefaseerd te beginnen met één training per week. 
Wij zijn echter ook nog afhankelijk van de gemeente. Zodra wij kunnen aangeven hoe/wanneer/wie weer 
lekker kan komen trainen, laten wij dat vanzelfsprekend direct weten. Volg ook de updates op onze site, 
facebook pagina en instagram.  Daarnaast laten wij jullie uiteraard zo snel mogelijk weten wat er gebeurt 
met de jeugdkampen (E-Kamp in Leusden, van 13-14 juni; F-kamp bij TOS, gepland op 20 en 21 juni). 
 
De huidige Corona crisis heeft helaas ook financiële consequenties. Er zijn geen (kantine) inkomsten meer 
maar nog wel te betalen vaste lasten, en helaas nog onduidelijkheid over eventuele tegemoetkomingen 
vanuit de gemeente. Als gevolg daarvan hebben wij besloten om geen restitutie uit te keren van het deel 
van de contributie voor het laatste deel van het seizoen vanaf eind maart. 
Wij hopen uiteraard op eenieders begrip voor deze situatie. 
 
Restanten voorraad kantine 
Aangezien de kantine toch nog wel even dicht zal blijven heeft het bestuur het voornemen om een deel van 
onze etenswaar voorraad naar een voedselbank in Amsterdam te brengen. 
 
Uitschrijven en/of overschrijven 
Mocht iemand zich, onverhoopt, willen uitschrijven dan geldt daarvoor de deadline van 15 mei. 
 
Vacatures 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Vind jij het leuk om de financiën van een mooie club 
met rijke historie te regelen en daarmee alle aspecten van dynamisch TOS te zien en mede te bepalen, 
meld je dan aan via voorzitter@tos-actief.nl.  
 
Wij hopen dat iedereen, op de een of andere manier, kan genieten van het mooie weer en wij wensen 
iedereen een goede gezondheid toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van TOS-Actief 
 
 

   https://www.tos-actief.nl/ https://www.facebook.com/TosActief100/ https://www.instagram.com/tosactief/ 
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