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

 

Beste TOS’ers, lieve voetbalvrienden, 

 

Bloemen en bomen gaan weer in bloei en ook voor TOS zijn er weer de nodige nieuwe zaken te melden. 

Daarnaast zijn de dagen alweer langer licht, schijnt de zon veel en wordt er, gelukkig alweer enige tijd, normaal 

gevoetbald.  

Kortom, hierbij weer een bomvolle, informatieve en gezellige TOS-Actief nieuwsbrief (al zeggen we het zelf). 
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• Vernieuwde kantine en nieuwe speeltuin 

 • Independent Recruiters TOS-Actief Paastoernooi 

• MO13-2 test nieuwe spelvormen KNVB 

• Twee TOS’ers in het Nederlands Dovenelftal 

• Videoclip Snelle opgenomen op TOS 

• Jaarlijkse schoonmaak door Walking Football 

• Agenda 

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

Nieuwe bestuursleden  
 
Heel erg blij zijn we met het feit dat de volgende kanjers 
het bestuur van TOS-Actief de afgelopen tijd hebben 
versterkt. 
Daan van Ingen - voorzitter van de seniorencommissie. 
Daan van Ingen is al jaren een sterspeler bij TOS en vaste 
waarde als speler/coach van zijn team de Zondag 3.  
Ed Roozendaal - penningmeester 
Ed heeft jaren het team van zijn dochter getraind en is nu 
nog actief als vaste basisspeler van de Vrijdag 1. 
Tijdens de ALV later dit jaar zullen we hier uiteraard 
uitgebreider bij stil staan. 
 

Nieuwe vertrouwenscontactpersoon (VCP)   
 
TOS blijft zijn uiterste best doen om een prettige en 
veilige omgeving te bieden voor iedereen, waar geen 
plaats is voor ongewenste omgangvormen. 
We zijn dan ook blij met onze nieuwe vertrouwens-
contactpersoon (VCP), Nathalie Bremer. 
Tevens willen wij Bruno Emans heel hartelijk bedanken 
voor het jarenlang vervullen van deze rol. 
Wil je meer weten over de rol van VCP en waarvoor je bij 
de VCP terecht kunt? Meer informatie vind je via 
onderstaande link. 
  
<hier vind je meer over de rol van de VCP>  

 Independent Recruiters TOS-Actief Paastoernooi 
 
Het kan niemand zijn ontgaan: na twee jaar afwezigheid 
als gevolg van Corona gaan we dit jaar weer het jeugd 
Paastoernooi houden! 
En met groot genoegen kunnen we mededelen dat we dit 
jaar een naamsponsor hebben, te weten Independent 
Recruiters. Het is nu dus het  
Independent Recruiters TOS-Actief Paastoernooi. 

 
 
Binnenkort zullen alle teams het infoboekje voor het 
toernooi ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tos-actief.nl/
https://www.facebook.com/TosActief100/
https://www.instagram.com/tosactief/
https://www.tos-actief.nl/653/vertrouwenscontactpersoon/
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Mededeling bestuur – wedstrijdvelden 
 
Elke week is het weer een puzzel en uitdaging om alle 
TOS teams in te delen op de velden. Helaas lukt het niet 
om alle teams op hun favoriete tijdstip en/of veld te 
laten spelen. Met name op de zaterdag is dit een 
probleem. Erg vervelend, maar we zien dat wanneer ons 
programma overvol is er ook een vol programma is bij 
onze buren. Dit betekent dat we soms erg vroeg (08.30 
uur) moeten beginnen, en de laatste wedstrijd om 
17.00 uur begint. Daarnaast is veld 3 (naast het 
honkbal) vanaf april niet meer beschikbaar. Dit betekent 
dus dat we ook meer gebruik moeten maken van veld 4 
(het verre veld nabij Geuzen Middenmeer). Hier spelen 
alleen teams op heel veld (vanaf onder 13) op. Bekijk 
vooraf goed op welk veld je speelt en kijk of er na jouw 
wedstrijd nog een wedstrijd is zodat de hoekvlaggen 
niet vergeten worden.  
We rekenen op iedereens begrip zodat we de laatste 
maanden van het kalenderjaar lekker kunnen 
uitvoetballen.  
 

Meiden voetbal  
 
Wij zoeken naar nieuwe meiden die onze meiden-
afdeling nog groter en beter maken dan het nu al is!  
Ben jij of ken jij iemand die op voetbal wilt? Mail dan 
naar hoppenbrouwers@hbna.nl en kom een keer 
proeftrainen! 
 

 
 
 
 
 
 

 

MO13-2 test nieuwe spelvormen KNVB  
 
Op zondag 6 maart waren de meiden van MO13-2 
uitgenodigd door de KNVB om diverse mogelijke nieuwe 
speelvormen uit te proberen. Dat was een hele eer en 
een super dag met lekker weer! 
 
<wat de meiden precies gedaan hebben lees je hier>  
 

 
 
 

Twee TOS’ers in het Nederlands Dovenelftal  
 
Onze TOS’ers Milo en Boaz zijn geselecteerd voor het 
Nederlands elftal voor doven! Super trots zijn we!  
 
Help het Nederlands Dovenelftal naar de Deaflympics die 
vanaf 1 mei in Brazilië worden gehouden. 
Om de trip naar Brazilië te bekostigen heeft het team 
financiële ondersteuning nodig. Gek genoeg werken de 
KNVB en NOC NSF niet graag mee aan deze 
ondersteuning.  
Het team is nu zelf gestart met het werven van donaties. 
Helpt u de droom van deze jongens waar te maken? 
 
<doneeractie NL Dovenelftal - Deaflympics '22> 
 

 
 
 

Videoclip Snelle opgenomen op TOS 
 
De Nederlandse zanger en rapper Snelle heeft onlangs 
zijn nieuwste hit “Niks mee te maken” voor een deel 
opgenomen op TOS. Via de link hieronder kun je de clip 
bekijken (bij TOS vanaf 1.30 min.). 
 
<clip - Snelle - Niks Mee Te Maken> 
 
 
 
 
 
 

https://www.tos-actief.nl/1/652/meiden-13-2-uitgenodigd-bij-de-knvb/
https://www.doneeractie.nl/nederlands-dovenelftal-naar-het-deaflympics/-60815?fbclid=IwAR1_osyfFsixKC_qXBtz1elJeB1fYU0VzgVShGRqJiDzhopMiVNQUfqmdfw
https://www.youtube.com/watch?v=wpy1gmGehR8
https://www.facebook.com/TosActief100/photos/a.2943634818988930/5247687195250336/?__cft__%5b0%5d=AZXzS-5QPLX4jc_Hdnmzn7dmqFDkevAv_CWdx1_yQIMVs4DbHPaUpgPrChuV-mminKCz_6IZ0l32A8435oD8g0wtjSRRHVeOZf0ZrDPqPRDtclSpfrIW2uvttJDUe7_CUp3sojLKgJXlalwuktKjeKJZvhFd8NBFSID36yQBUinTkVxQxecx-i4kWGZaYxefA-g&__tn__=EH-R
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Op naar TOS-Actief 110-jaar 
 
Op 18 oktober 2022 zal TOS-Actief 110 jaar bestaan. Tot 
die tijd zullen we via deze nieuwsbrief -in chronologische 
volgorde- mooie, leuke, bijzondere gebeurtenissen uit 
onze rijke historie beschrijven.  
Deze keer gaat het over de periode 1945-1970. De tijd 
van de wederopbouw, waarin TOS het presteerde om te 
overleven waar anderen ten onder gingen. De tijd ook 
van het donkere sportterrein Voorland met de nodige 
obstakels… 
Veel leesplezier! 
 
<lees hier over TOS-Actief na de oorlogsjaren>  
 

Vernieuwde kantine en nieuwe speeltuin  
 
Foto’s zeggen meer dan woorden. 
 

 

 

Jaarlijkse schoonmaak door Walking Football 
 
Hatsiekiedee, we kunnen eindelijk weer door de ramen 

van de kantine kijken        De Walking Football heren 
hebben oa alle ramen weer blinkend schoon gemaakt. 
Dank jullie wel! 
 

 
Wat welverdiende rust na het harde werk. 
 
 

Agenda 

 

De volgende activiteiten staan voor de komende tijd op de 

agenda. 

 

15, 16, 17 april   

Independent Recruiters TOS-Actief Paastoernoooi  

 

Kampen 

De voorbereidingen voor de kampen in juni zijn 

begonnen. Daarover de volgende keer meer. 

 

  
 

https://website.storage/Data/TOSactief/RTE/Bestanden/MenuItem/201/Historie_TOS_1945_-_1960.pdf

