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Beste TOS’ers, lieve voetbalvrienden, 

 

Ondanks de nog steeds geldende beperkingen is TOS nog volop in beweging en is er veel te melden. 

Je leest het allemaal in deze bomvolle nieuwsbrief. 
We wensen je veel leesplezier! 
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Hans Bergsma nieuwe trainer Heren 1 
 
Het zal niemand zijn ontgaan: vanaf aankomend 
seizoen is toptrainer Hans Bergsma de hoofd-
trainer van ons eerste elftal. 
Hans is in het Amsterdamse amateurvoetbal een 
bekende naam. Na zelf in de jeugd bij Ajax te 
hebben gespeeld heeft Hans de afgelopen 32 jaar 
als trainer naam gemaakt bij diverse aansprekende 
verenigingen. 
We zijn als vereniging erg blij met zo'n 
gerenommeerde trainer. 
Daarnaast willen wij Wesley Venema hartelijk 
bedanken voor alles wat hij de afgelopen jaren heeft 
gedaan om het team te brengen waar het nu staat. 
 
<Lees hier meer over Hans> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vlnr: Hans Bergsma, Marcel Beumkes, Sanderino IJsselstein, 
Menno van den Eijnden 

 Teruggave deel contributie senioren 
 
Erg veel hebben onze senioren helaas niet mogen 
voetballen dit seizoen. De mogelijkheden om te 
voetballen zijn voor spelers van <27 jaar al enige tijd 
verruimd, maar toch is er nog een grote groep die 
slechts in groepjes van maximaal 4 mag trainen. 
Om als senioren de volle pond aan contributie te 
betalen voor dit seizoen vinden wij natuurlijk niet 
eerlijk. Daarom hebben wij besloten om alle 
senioren een teruggave te doen van 33% van de 
contributie.  
Ondanks dat TOS-Actief geen inkomsten heeft 
vanuit de kantine, menen we ons dit te kunnen 
veroorloven. We zijn zuinig geweest en hebben een 
aantal uitgaven niet gedaan. Daarnaast hebben we 
aanspraak gemaakt op een compensatieregeling 
vanuit het Rijk en zijn we in afwachting van een 
tweede tegemoetkoming. Ook is de KNVB clubs wat 
tegemoetgekomen. 
 
 

! Opzeggen lidmaatschap vóór 15 mei ! 
 
We vinden het natuurlijk erg jammer als je het 
lidmaatschap bij TOS gaat opzeggen en ons gaat 
verlaten. Mocht je dat toch gaan doen dan moet dat 
vóór 15 mei gebeuren. 
 
<Op deze link> lees je hoe dit moet en vind je het 
afmeldformulier. 
 
 

https://www.tos-actief.nl/
https://www.facebook.com/TosActief100/
https://www.instagram.com/tosactief/
https://www.tos-actief.nl/1/580/hans-bergsma-nieuwe-hoofdtrainer-tos-actief/
https://www.tos-actief.nl/198/afmelden-als-lid/
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Vacatures bij TOS-Actief 
 
Op dit moment staan de volgende vier vacatures 
open bij TOS-Actief. 

Hoofdtrainer Dames 1 

Hoofdtrainer Jongens Zaterdag 17-1 

Verzorger Heren Zaterdag 1 

Voorzitter Seniorencommissie 

 
<hier lees je meer over de vacatures> 
 
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons 
op; de contactgegevens staan per vacature vermeld. 
 

 

Frank Lammers op de bank 
 

Voor Pasen heeft Frank Lammers (naast trainer van 

onze MO17-1 ook bekende Nederlander) op de 

middenstip van ons grasveld een interview gegeven 

in de serie ‘Als banken konden praten’ van LindaTV. 

 

<Bekijk hier het leuke en mooie interview> 

 

Toernooien 
 
De jeugd hoeft zicht geen seconde te vervelen op 
TOS. Zo was er het begin maart het Voorjaars-
toernooi en met Pasen de Paas Teamsportdag met 
heel veel leuke spelletjes. En ondertussen zijn er 
voor de 2de keer ook alweer Mixtoernooien gestart, 
met aansprekende teamnamen als Gibraltar,  
Liechtenstein en Faeröer. 

 
 
 

 

Vrienden van TOS 

 

Wil je ook Vriend(in) van ons mooie TOS worden 

voor €100/jaar? en daarmee de club helpen om 

extra dingen te kunnen realiseren. Meld je dan nu 

aan via  <dit aanmeldformulier> 

 

Naast uiteraard onze grote dankbaarheid zal je 

naam ook nog eens gaan prijken op het Vrienden 

van TOS bord in de kantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe douchevloeren oudbouw 
 
‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. De noodzakelijke 
vervanging van de douchevloeren in de oudbouw 
heeft eind maart plaatsgevonden. De vloeren zien er 
weer strak (en hip) uit. Het feit dat het clubgebouw 
niet gebruikt mag worden, maakte de planning van 

de renovatie een stuk makkelijker       

 
 

Pupillentrainers 

 

Medio april heeft een groep van 22 zeer 

gemotiveerde jeugdtrainers de cursus (OBC) 

Pupillentrainer succesvol afgerond Onder leiding 

van Fabian Nieuwenhuis en Rob Moerbeek. 

Gefeliciteerd! Wij zijn super trots! 

 

https://www.tos-actief.nl/629/vacatures/
https://www.linda.nl/tv/als-banken-konden-praten/frank-lammers-alles-uit-mijn-leven-halen/
https://meriktegrotenhuis.typeform.com/to/Qkinga
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Agenda 

 

De volgende activiteiten staan voor de komende tijd 

op de agenda. 

17apr - 30mei: Mixtoernooien 

05 - 07 mei:     Kids Aktief voetbalkamp 

19 - 20 juni:     O10/O11 kamp Leusden* 

26 - 27 juni:     O8/O9 TOS kamp* 

 

 

*  Plan B (indien nodig agv Corona): Sportdagen zonder overnachting op 26-27 juni 

 


