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Beste TOS´ers, 

 

Hierbij de 1ste nieuwsbrief voor het seizoen 2020/2021 met alle belangrijke info van jullie club!! 

 

Wij hopen van harte dat het goed gaat met iedereen en dat iedereen een goede zomervakantie 

heeft gehad! 

 

Na het vreemde einde van het vorige seizoen is er hard gewerkt om alles weer op de rit te krijgen 

voor het komende seizoen. Daarbij moeten we voor dit seizoen nog steeds rekening houden met 

het virus. 

 

Inhoud 
• Help de club vooruit en meld je aan als vrijwilliger! – Vacatures bij TOS Actief  

• Trainingsschema & start trainingen 
• Start wedstrijden & roosters 

• Kantinerooster  

• Ophalen trainingsmateriaal jeugd 

• Nieuws vanuit de Jeugd 

• Nieuws vanuit de Senioren 

• Corona – regels en maatregelen 

 

Help de club vooruit en meld je aan als vrijwilliger! - Vacatures bij TOS Actief 
Door uiteenlopende omstandigheden zijn we de afgelopen maanden helaas een flink aantal 

vrijwilligers kwijtgeraakt. Dat maakt onze organisatie kwetsbaar. We roepen dan ook alle leden en 

ouders op, waar het kan, een helpende hand toe te steken.  

 

Voor sommige rollen werken we nog aan een duidelijke taakomschrijving die we binnenkort zullen 

verspreiden, maar wacht niet met je aan te melden! We komen echt handjes tekort, waardoor de 

mensen die we wel hebben ook nog eens overbelast dreigen te raken. 

 

Het gaat om taken die niet al te veel tijd kosten, die je op je eigen manier kunt uitvoeren en 

waarmee je een flinke impact hebt op het voetbalplezier van je eigen kinderen en een heleboel 

anderen. 

 

1. 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. 

 Neem hiervoor contact op met Menno van den Eijnden, voorzitter@tos-actief.nl 

 

2. Leden Jeugdcommissie  

➔ Hoofdtaken: algemene zaken jeugdbeleid, leeftijdscoördinatoren. 

 Neem hiervoor contact op met Hans Hoppenbrouwers, hoppenbrouwers@hbna.nl  

 

3. Gastheren/vrouwen voor de zogenaamde “Bestuursdiensten” op zaterdagochtend 

➔  Wij ontvangen onze gasten en eigen teams gastvrij in de bestuurskamer (rechts naast de 

bar). Degene die iedereen daar vriendelijk ontvangt en te woord staat is ‘de 

bestuursdienst’; daarvoor hoef je dus niet in het bestuur te zitten ;-)  

https://www.tos-actief.nl/
https://www.facebook.com/TosActief100/
https://www.instagram.com/tosactief/
mailto:voorzitter@tos-actief.nl
mailto:hoppenbrouwers@hbna.nl
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Je doet dit in samenwerking met de vrijwilligers die het materiaal (zoals ballen, pionnen en 

doelen) regelen. 

TOS-Actief zoekt drie vrijwilligers om drie keer per seizoenshelft op een zaterdagochtend 

van 8 tot 12 uur: 

• Teams te ontvangen en ze naar hun kleedkamer en veld te verwijzen, spelleiders en 

scheidsrechters te voorzien van bal, fluit en vlaggen. En natuurlijk om iedereen een 

fijne wedstrijd te wensen. 

• Na de wedstrijden de materialen weer in ontvangst te nemen en de uitslagen te 

noteren. 

Neem hiervoor contact op met Johan Zwaan, johan@zwaan.tv  

 

Trainingsschema & start trainingen 
We starten op maandag 17 augustus met de trainingen. En we hebben goed nieuws! Het 

vernieuwde kunstgrasveld (veld 2) is dan klaar en daar mag op getraind worden. Er zullen nog wel 

wat afrondende werkzaamheden langs het veld plaatsvinden, en ook de officiële keuring voor 

wedstrijden zal nog plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het trainingsschema kun je HIER vinden op onze site. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk 

rekening te houden met de wensen van alle teams. Het feit is dat het dit jaar wederom drukker is 

op het sportpark en TOS beperkte ruimte heeft om (verlicht) te kunnen trainen; het was dan ook 

weer een flinke puzzel om tot dit schema te komen. 

 

Start wedstrijden & roosters 
Op 29 augustus gaan we van start met de bekercompetities. De competitiewedstrijden beginnen 

op 19 september. 

 

De wedstrijdprogramma’s komen zoals altijd op voetbal.nl te staan en een dag of 10 van tevoren 

ook op de onze site onder het kopje “programma” 

 

In verband met het corona protocol en de richtlijnen vanuit de KNVB zullen de wedstrijden zoveel 

mogelijk verspreid over de dag worden ingepland en zal er extra tijd tussen de wedstrijden worden 

gecreëerd. Dit betekent concreet dat op zaterdag de eerste wedstrijden om 08.30 uur worden 

gespeeld en de laatste, indien nodig, om 18.00 uur. Op zondag starten de eerste wedstrijden om 

09.00 uur. 

 

 

De laatste werkzaamheden aan het nieuwe kunstgrasveld 

mailto:johan@zwaan.tv
https://www.tos-actief.nl/434/trainingstijden/
http://voetbal.nl/
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Kantinerooster  
Voor de trainingen op woensdagen en vrijdagen staat het barrooster tot aan de herfstvakantie 

alvast op onze TOS site, dat kun je HIER vinden. De wedstrijden en rest van het jaar moeten we 

dus nog indelen, maar hiervoor wachten we nog op de KNVB om te schema’s compleet te maken. 

Zodra dit bekend is, maken wij de roosters af en zal we kantinecommissielid Tobias Lantink de 

contactpersonen per team een whatsappje sturen zodat jullie de bardiensten binnen de teams 

kunnen verdelen. Alvast goed om te weten: door de corona maatregelen (zie kopje Corona) zullen 

we in eerste instantie op wedstrijddagen minder afgevaardigden per team nodig hebben. Ook dit 

zullen we via de whatsapp met de contactpersonen delen!  

 

Heeft jouw team nog geen contact nog geen contact gehad met Tobias of heb je vragen die niet 

kunnen wachten? Mail ons even op kantinecommissie.tosactief@gmail.com. 

 

Ophalen trainingsmateriaal jeugd 

Maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 augustus MOETEN de trainers hun materialen afhalen 

bij Marcel, tussen 17.00 en 19.00 uur bij kleedkamer 12. Ze dienen, net als andere jaren, te 

tekenen voor ontvangst voordat ze de spullen meekrijgen. 

 

Nieuws vanuit de Jeugd 
De nieuwe teams zijn opgegeven bij de KNVB en ingedeeld, in de voetbal-app staat inmiddels het 

programma t/m O13 we gaan op 29 augustus van start met de bekercompetities. Het programma 

van de jongere teams verschijnt hopelijk snel. 

 

Bij de meiden is er voor het eerst een O12 competitie waar we met 3 teams aan deel gaan nemen. 

We hebben het komende jaar geen MO13 team. 

 

Bij de jongens hebben we twee teams in de O16 competitie, ook een nieuw initiatief van de KNVB. 

Eén van de teams gaat op zondag, het andere op zaterdag spelen, op divisieniveau maar liefst, 

landelijk dus, met wedstrijden tot in Assen, Urk en Bedum aan toe. Dat is wel iets om trots op te 

zijn! 

 

We gaan, op veler verzoek, vanaf de O9 (jongens en meiden) 2x per week trainen. Een flink deel 

van de vrijdagtrainingen van O9 zal worden ingevuld door Voetbalschool Justin Ruijter (JR), de 

rest door de eigen trainers. Er is met JR een nieuw contract getekend, waarin allerlei leuke nieuwe 

ideeën zijn opgenomen. Voor de teams die (een deel van) hun JR trainingen mislopen komt er een 

overgangsregeling (O11 en O10). 

  

Nieuws vanuit de Senioren 
Niet alleen op junioren niveau hebben we een team dat landelijk gaat spelen. Sinds dit seizoen 

heeft de KNVB om de overgang naar de senioren te versoepelen een onder 21 en onder 23 

competitie opgezet. In deze laatste competitie doet het sterrenteam van John Schoonderwoert 

mee. Vorig seizoen als zaterdag 2 in de race voor de dubbel, dit seizoen in de 3de divisie C tegen 

gelouterde clubs DSOV, Olympia Haarlem en de topfavoriet Katwijk. Kortom, dat wordt airmiles 

sparen!  

 

Vanaf dit seizoen mogen wij een nieuw team verwelkomen op de zaterdag. Onder leiding van Nick 

de Leeuw hebben we een nieuwe zaterdag 5. Dit team kent zijn oorsprong uit het Gooi, en hebben 

als gevestigde Amsterdammers de keus gemaakt om bij ons te komen voetballen. Welkom 

mannen! 

 

https://www.tos-actief.nl/518/bardiensten-rooster/
mailto:kantinecommissie.tosactief@gmail.com
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Door de komst van de nieuwe zaterdag 5 en overstap van de zaterdag 2 naar de onder 23 keert de 

zaterdag 5 dit seizoen weer terug als zaterdag 2.  

 

De zaterdag 1 doet voor het eerst sinds jaren weer mee met de beker. Op het eerste oog een 

poule met mogelijkheden. Succes mannen!  

 

De vrouwen 35+2 staan dit seizoen geregistreerd als vrouwen 30+.  

 

Helaas ook minder goed nieuws, na 13 jaar trouw lidmaatschap is de zondag 2 overgestapt naar 

VVGA. Door deze wisselen schuiven de overige zondag teams een plaatsje op in de nummering.  

 

Corona - regels en maatregelen 
Zoals bekend, hebben we nog steeds te maken met het COVID-19 virus. Uiteraard moeten we ons 

aan alle regels houden, waarbij veiligheid (1,5m, hygiëne) en traceerbaarheid (registratie) 

belangrijke onderwerpen zijn. De kantine commissie bereid zich hierop zo goed als mogelijk voor, 

maar we vragen van alle leden, ouders en andere bezoekers flexibiliteit en inzet, met name ook bij 

thuiswedstrijden, zodat alles voor iedereen veilig en prettig kan verlopen. 

 

Op dit moment zijn dit de regels rond Corona: 

• Bij (milde) klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds voor iedereen: blijf 

thuis en maak een melding aan jouw contactpersoon. Dit geldt ook voor huisgenoten etc. Check 

bij twijfel de algemene regels en voorzorgsmaatregelen van de overheid of KNVB. 

• Alle spelers (pupillen, junioren, senioren) kunnen trainen zoals zij gewend waren. 

• Alle teams kunnen oefenwedstrijden spelen, tegen elkaar en tegen andere verenigingen. Vanaf 

28 augustus speelt iedereen gewoon zijn beker- en competitiewedstrijden. 

• De kantine is geopend, maar wel wat anders dan je van ons gewend bent. In de kantine en op 

het terras geldt de 1,5m-regel, hiervoor worden maatregelen getroffen waaronder looproutes, 

afstandstickers, maximale tafelbezetting en plexiglas. Ook zullen we de eerste maand(en) een 

‘to-go’ concept hanteren, waarbij we zoveel mogelijk met wegwerp artikelen werken en de 

keuken nog dicht blijft om te voorkomen dat het te druk wordt in de kantine. Na de eerste paar 

weken zullen we dit met jullie evalueren, en aanpassen waar nodig. 

• Rond een veld zijn maximaal 250 toeschouwers toegestaan; deze moeten de 1,5m-regel in acht 

nemen. 

• Kleedkamers en doucheruimtes zijn geopend, maar ook binnen die ruimtes geldt de 1,5m-regel. 

Dit is nog wel een dingetje. Je kunt als volledig (senioren) team immers niet tegelijk een 

kleedkamer/douches gebruiken zonder daarbij de afstandsregels te breken. We roepen daarom 

alle spelers op om omgekleed naar de club te komen. Na afloop van de wedstrijd kan er in 

shifts gedoucht worden, maar probeer daar aub niet te lang over te doen.  

 

Hoe de wedstrijddagen precies gaan verlopen, is, zeker met de mogelijk weer oplaaiende Corona-

crisis, nog moeilijk te voorspellen. Mocht de situatie vragen om zaken aan te passen dan zullen we 

jullie dat uiteraard direct laten weten. 

Zoals al eerder is aangegeven, is al wel bekend dat de wedstrijden zoveel mogelijk verspreid over 

de dag worden ingepland en dat er extra tijd tussen de wedstrijden wordt gecreëerd. 

Het volledige ‘Corona-protocol voor spelers’ van de KNVB vind je HIER. De overige protocollen, 

voor scheidsrechters, trainers en andere betrokkenen, vind je HIER. 

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

