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Beste TOS´ers, 

 

 

Inhoud 
• ALV 26 november  
• Corona – regels en maatregelen 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ALV 26 NOVEMBER 
De Algemene Leden Vergadering van TOS-Actief zal plaatsvinden 

op donderdag 26 november 2020 vanaf 20:00 uur.  

 

 

 

Als gevolg van huidige situatie zal de vergadering on-line plaatsvinden. 

Dit zal voor iedereen nieuw zijn, maar we gaan er iets moois -en informatiefs- van maken natuurlijk. 

Ook het traditionele Bokbiertje zullen we dan maar virtueel met elkaar gaan drinken. 

 

De link om deel te kunnen nemen aan de meeting als ook de stukken voor de vergadering zullen 

binnenkort worden rondgestuurd. 

 

 

CORONA REGELS EN MAATREGELEN (per 14 oktober 22:00 uur) 
Op dit moment zijn de regels en maatregelen rond Corona als volgt 

We vragen van alle leden en ouders flexibiliteit en inzet zodat alles voor 

iedereen veilig en prettig kan verlopen. 

• 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. 

• Het clubhuis blijft gesloten. 

  

 

 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden moeten we voor dit seizoen inderdaad nog steeds 

rekening houden met het virus. Sterker nog, onlangs zijn de maatregelen weer aangescherpt. 

Niet leuk natuurlijk, zeker voor onze senioren, maar wel noodzakelijk. Gelukkig hebben we 

allemaal al wel wat wedstrijden in de benen en mag de jeugd tot 18 jaar nog trainen en 

onderlinge wedstrijdjes spelen       

 

We willen iedereen van harte bedanken die het einde van het vorige seizoen en/of nu meehelpt 

om alles in goede banen te leiden. Dit wordt enorm gewaardeerd! 

 

Hierbij nu het laatste nieuws in verband met corona en de aankondiging van de ALV. 

 

https://www.tos-actief.nl/
https://www.facebook.com/TosActief100/
https://www.instagram.com/tosactief/
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Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat zij, tot nader order, niet mogen trainen en geen 

wedstrijden mogen spelen (ook niet ‘in groepjes van vier’). 

 

Voor iedereen t/m 17 jaar geldt: Er mogen geen wedstrijden tegen andere clubs gespeeld 

worden. Er mag wel getraind worden en er mogen onderlinge wedstrijdjes gespeeld worden; 

en daar gaan we dan ook voor zorgen (zie hieronder). 

 

Trainingen jeugd t/m 17 jaar 

• De trainingen gaan door; we houden het bestaande trainingsschema aan.  

• Elke dag is er een vaste toezichthouder, op woensdag en vrijdag aangevuld met ouders; de 

teams die normaal bardienst zouden hebben, leveren één of twee toezichthouders. 

• De zijdeur bij het kunstgrasveld (veld 2) zal open zijn, maar mag alleen gebruikt worden voor 

noodgevallen en om een plasje te doen. Er kunnen geen kleedkamers worden gebruikt. 

• Neem, of geef uw kind, zelf een drinkfles mee. 

• Kom als je gaat sporten in je sportkleren naar TOS. 

• Kom op tijd maar zo laat mogelijk, en ga na afloop van de training meteen weg. 

• Houd zoveel mogelijk rechts bij het komen en gaan en geef anderen de ruimte. 

• Er zijn geen ouders of andere toeschouwers toegestaan op het complex. 

• Stuur de kinderen zoveel mogelijk alleen naar de trainingen. De kleinste jeugd (t/m O11) kan 

gebracht en gehaald worden bij de toegang tot het terrein. De trainers/leiders zullen de kinderen 

daar ophalen en weer terugbrengen. 

• Bij de jongste jeugd zal er steeds iemand toezicht houden bij het veld, naast de aanwezige 

trainers en TJC-leden. 

• Zet je fiets (netjes en niet in de weg) neer bij het veld waar je traint. 

 

Onderlinge wedstrijden mogelijk voor jeugd t/m 17 jaar 

In ieder geval de komende vier weken (vanaf 24 oktober) kan de jeugd in de weekenden onderlinge 

wedstrijdjes spelen. Hiervoor zijn voor de verschillende teams blokken beschikbaar zoals in 

onderstaande tabel is weergegeven.  

• Op zaterdagochtend is er een vaste toezichthouder aangevuld met ouders; de teams die normaal 

bardienst zouden hebben, leveren één of twee toezichthouders. We passen de tijden van de 

diensten een beetje aan: 8.30 – 10.30 uur en 10.30 – 12.30 uur.  

• Op zaterdagmiddag en op zondag wordt het toezicht geregeld door de betrokken teams zelf. 

Geef de namen van de verantwoordelijke personen aub door aan de betrokken leeftijds-

coördinatoren. Houd de berichten van de teammanager of leeftijdscoördinator dus goed in de 

gaten. 

• Onderstaande schema gebruiken we als uitgangspunt. Als daar aanleiding toe is, kunnen we er 

ook van afwijken. 

• De teams vullen zelf (al dan niet in onderling overleg) hun programma in. 

 

Dag(deel) Tijdsblok Teams Veld 

Zaterdagochtend 
 
 
  
  
  

09.00 - 10.30 uur 
 
  

Aspiranten, O8, MO9-2013 TOS 

O9, O10, MO9-2012 Real Sranang 

MO11 - MO12 TOG 

10.30 - 12.00 uur 
  

JO11 toernooi TOS 

JO12 toernooi Real Sranang 

Zaterdagmiddag 
  

Velden op aanvraag beschikbaar via Wieneke Buikhuisen 
of Johan Zwaan TOS 

Zondag hele dag 
  

Velden op aanvraag beschikbaar via Wieneke Buikhuisen 
of Johan Zwaan TOS 
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Deze corona informatie is ook terug te vinden op de site van TOS-Actief, https://www.tos-actief.nl/ 

(eerste nieuws item als ook kolom aan de rechterkant). 

 

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.tos-actief.nl/
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

