
   

NIEUWSBRIEF – oktober 2021 
1 / 3 

 

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

 

Beste TOS’ers, lieve voetbalvrienden, 

 

Joepie! De bekerwedstrijden waren natuurlijk al enige tijd geleden begonnen, maar sinds kort zijn we ook, en op 

een normale manier, begonnen met de reguliere competitie 2021-2022. Als je in de kantine blijft, dien je, vanaf 

13 jaar, wel een Coronabewijs te hebben en vanaf 14 jaar ook een identiteitsbewijs bij je te hebben, maar 

verder gelden er geen beperkingen meer. 

Laten we er met z’n allen een super mooi seizoen van maken; en op naar ons 110-jarig bestaan volgend 

seizoen. 
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• Start seizoen 2021-2022 

• Algemene Ledenvergadering (ALV)  
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• Cursus scheidsrechter / spelleider 
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 • Resultaat Albert Heijn spaaractie 

• Trainerskleding 

• Vacatures bij TOS-Actief 

• Vrienden van TOS 

• Corona protocol 

• Agenda 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Start seizoen 2021 – 2022, nieuwe ronde nieuwe kansen!  

Het is weer even wennen voor iedereen maar 

je mag, ook als senior en ouder gewoon weer 

naar de club komen en er rondhangen zonder 

beperkingen! Jullie zijn allemaal van harte welkom!  

Kom kijken naar de training of wedstrijd van je 

kind(eren), blijf zelf nog even lekker hangen na een 

training of wedstrijd of kom gewoon voor de 

gezelligheid. We zien jullie graag.  

#gezelligheid #verbinding. 

 
Zet daarbij aub wel je fiets in de fietsenstalling  
en niet bij de velden en/of half op de toegangsweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats aub dus bijvoorbeeld hier geen fietsen.  
 

https://www.tos-actief.nl/
https://www.facebook.com/TosActief100/
https://www.instagram.com/tosactief/
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 
Zet het in de agenda!: de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van TOS-Actief zal gehouden worden op 
donderdag 25 november 2021. Meer informatie 
hierover volgt uiteraard nog.  
 
 

Walking Football 
 
Onze jonge helden van het walking football voetballen 
steevast elke donderdagmiddag met z’n  allen naar 
hartenlust. De Brug, de krant voor Amsterdam Oost en 
omstreken interviewde deze boefies. 
<hier vind je het leuke interview>  

 
 

Cursus scheidsrechter / spelleider 
 
De KNVB biedt goede opleidingen aan voor 
scheidsrechters en spelleiders. TOS-Actief wil heel graag 
bevorderen dat daar zoveel mogelijk mensen aan 
deelnemen. 
Een goede scheidsrechter zorgt voor meer plezier bij de 
spelers, maar ook bij de spelleider/scheidsrechter zelf, 
en daar is het ons allemaal om te doen natuurlijk. 
 
<lees hier meer over de opleiding tot scheidsrechter en 
spelleider>  
 

 
 

  

 

 

 Resultaat Albert Heijn Spaaractie 
 
Heel hartelijk dank aan iedereen 
die heeft mee gespaard voor TOS. 
Samen hebben we € 1.957,- 
gespaard! 
Daarmee behoort het tot de hoogste 10% van de ruim 
1.800 clubs die meededen. Wat een super resultaat!  
We gaan nog bedenken wat voor moois we hiermee 
kunnen doen. 
 
 

Trainerskleding  
 
De lijst tbv kleding voor trainers / andere vrijwilligers is 

verstuurd, vul hem aub in voor 13 oktober. 
Heb je de mail per ongeluk niet gehad maar wil je wel 
kleding uitzoeken, meld je dan even bij Hans 
(hoppenbrouwers@hbna.nl) of Fabian 
(opleidingen.tos@gmail.com). 
 
 

Vacatures bij TOS-Actief 
 
Natuurlijk zijn we afhankelijk van jullie allemaal om het 
reilen en zeilen bij TOS-Actief te regelen en in goede 
banen te laten verlopen, van bardienst tot bestuur. 
We kunnen jullie hulp goed gebruiken en dit wordt zeer 
gewaardeerd! 
 
Speciale aandacht voor de volgende 2 vacatures open bij 
TOS-Actief. 
- Hoofd Technische Jeugd Commissie 
- Voorzitter Seniorencommissie 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tos-actief.nl/1/607/onze-voetballende-oudere-jongeren/
https://www.tos-actief.nl/1/603/opleidingen-tot-scheidsrechter-of-spelleider/
https://www.tos-actief.nl/1/603/opleidingen-tot-scheidsrechter-of-spelleider/
mailto:hoppenbrouwers@hbna.nl
mailto:opleidingen.tos@gmail.com
https://www.tos-actief.nl/629/vacatures/
https://meriktegrotenhuis.typeform.com/to/Qkinga
https://meriktegrotenhuis.typeform.com/to/Qkinga
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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 (ook) via deze nieuwsbrief -in 
chronologische volgorde- mooie, leuke, bijzondere 
gebeurtenissen uit ons rijke historie beschrijven. Als 
eerste komt hierbij natuurlijk het ontstaan van Tot 
Overwinning Streven – Actief aan bod. Veel leesplezier! 
 

<lees hier over het ontstaan van TOS-Actief >  

 

Corona protocol  
 
Op de homepage van TOS-Actief vind je (aan de 
rechterkant) de up-to-date informatie met betrekking tot 
geldende Corona maatregelen. Op dit moment is dat er 
gelukkig nog maar één. 
 
<kijk hier voor het Corona protocol>  

 

 

Agenda 

 

De volgende activiteiten staan voor de komende tijd op 

de agenda. 

 

13 okt.:    Onder-8 Spelregelquiz 

<meer informatie O8 spelregelquiz>  

20 okt.:    Voetbaldag bij TOS 

<meer informatie Voetbaldag> 

25 nov.:    Algemene Ledenvergadering 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://website.storage/Data/TOSactief/RTE/Bestanden/MenuItem/201/TOS-Actief_110___oprichting.pdf
https://www.tos-actief.nl/
https://www.tos-actief.nl/1/604/spelregelquiz----teams-08-jongens-en-meisjes/
https://www.tos-actief.nl/1/606/tos-voetbaldag-in-herfstvakantie/

