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Nieuwsbrief – maart  2018 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 3e nieuwsbrief voor het seizoen 2017/2018 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
In seizoen 2018/2019 weer van start met een heren zaterdag 1!  
 
De leden van het dagelijks bestuur hebben voorgenomen om met ingang van het seizoen 2018/2019 
weer te starten met een eerste elftal op de zaterdag. Om dit op te zetten hebben we Thomas Obrien-
Coker (speler van de zaterdag 6 en voormalig speler en assistent-trainer van het eerste elftal) bereid 
gevonden om in de rol van bestuurslid voetbaltechnische zaken dit samen met mij op te pakken. Het 
doel is om een elftal neer te zetten met een sterk 
TOS-fundament dat volgens de normen en waarden 
van de club als vlaggenschip van de vereniging zal 
dienen. Een elftal waar de leden graag naar komen 
kijken en waar (jeugd)spelers graag in willen spelen. 
We zijn op dit moment in gesprek met diverse 
trainers om het team te leiden en willen daarna in 
gesprek gaan met spelers om het team te 
versterken. Mocht je interesse hebben om onderdeel 
uit te maken van dit mooie project of spelers kennen 
die hierin geïnteresseerd zijn meld je dan aan bij 
Thomas via thoc@live.nl.  
 
In de volgende nieuwsbrief zullen we een update 
geven over de vorderingen.  Zie het artikel op het 
amsterdamsche voetbal over onze plannen: 
https://www.hetamsterdamschevoetbal.nl/tos-actief-
wil-eerste-elftal-weer-laten-opbloeien/  
 
 
T.O.S. - Actief  - “Reanimeren kan je leren” 
 
Afgelopen weken is er in diverse media aandacht geweest voor 
reanimeren door omstanders en het gebruik van een AED 
(Automatische externe defibrillator) bij een acute hartstilstand. Met 
name de angst voor het gebruik van een onbekend apparaat, dat je 
overigens bijna niet verkeerd kunt gebruiken, lijkt het grootste 
probleem. Wij waren reeds bezig met 
het opzetten van een nieuwe 
cursusavond (of bij ruime 
enthousiasme meerdere avonden) en 
worden daar nu in gesterkt door deze 
recente berichtgeving. Bij een club 
waar dagelijks veel trainers en 
kinderen bezig zijn en elk weekend 
ruime hoeveelheden bezoekers en 

Kijk regelmatig op www.tosactief.nl  
voor het laatste nieuws over tijden, 
afgelastingen, activiteiten, toernooien, en 
nog veel meer! 
Of ga naar facebook en like onze pagina. 
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spelers komen, willen wij dan ook graag de hoeveelheid mensen met kennis van reanimeren en de AED 
uitbreiden en daarmee de veiligheid vergroten. Bent u geïnteresseerd in deelname aan een cursus 
“reanimatie & AED”, meld u dan nu aan via kantine@tosactief.nl  . Zodra wij enig inzicht hebben in de 
animo zullen wij opzoek gaan naar een geschikte datum om deze cursus aan te bieden. Wat vragen wij 
hiervoor terug? Dat wij u mogen toevoegen aan ons lijstje met gecertificeerde personen en u 2 jaar lang 
(telefonisch) bereikbaar wil zijn in het geval de nood echt hoog is.  
 
 
 
Jeugdnieuws  
 

§ Bij	de	meiden	zijn	MO19-1	en	MO11-2	kampioen	geworden	en	gepromoveerd	naar	de	eerste	
klasse.	

§ Bij	de	jongens	zaterdag	werden	JO13-1	en	JO10-2	kampioen	
§ En	werd	ook	onze	JO17-1	kampioen	
§ De	JO14-1	is	op	eigen	verzoek	gepromoveerd	naar	de	Hoofdklasse	
§ Twee	nieuwe	JO8	teams	maakten	hun	debuut	tijdens	nieuwjaarsfeest	en	zijn	aan	competitie	

begonnen:	JO8-5	en	JO8-6	
 

 
 
KNVB cursus Verenigingsscheidsrechter gestart.  
 
TOS-Actief organiseert dit seizoen de cursus in samenwerking met Zeeburgia. Er zijn in totaal 18 
deelnemers waarvan vijf afkomstig van TOS. Dit is het vierde seizoen dat we de cursus organiseren en 
zijn er trots op dat we op deze wijze een prachtige pool van gecertificeerde scheidsrechters weten op te 
bouwen. 
 
 
Er zijn nog steeds vacatures!!! – dus meld je aan als vrijwilliger! 
 

1. Secretaris – ledenadministratie – ingevuld! Racha Fresen heeft zich gemeld! 
 

2. Penningmeester – ingevuld! Esther Kelderman heeft zich gemeld!	
 

3. Secretaris – algemeen (maximaal 4 uur per week)  
à voor een beschrijving van de invulling contact:  secretaris@tos-actief.nl    
 

4. Kantinecommissie – leden (maximaal 2 uur per week)  
à voor een beschrijving van de invulling contact:  kantine@tos-actief    

 
5. Technisch jeugd-coördinator 	

Gezocht:	Een	voetballiefhebber	die	zich	graag	bezighoudt	met	het	
enthousiasmeren	van	jeugd	voor	voetbal.	Die	zich	verheugd	om	met	
gelijkgestemden	een	bijdrage	te	leveren	aan	hoe	voetbal	en	
verenigingsleven	aangeboden	wordt	aan	jeugd	van	5	tot	en	met	18	jaar	en	
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dit	wil	vastleggen	in	trainingsstof	en	een	jeugd	beleidsplan.	Die	ontspanning	vindt	in	zich	
onderdompelen	in	de	sfeer	op	de	velden	en	in	de	kantine	van	TOS-Actief!	
à voor een beschrijving van de invulling contact:  jeugd@tos-actief.nl  
 

6. Materiaal coördinator jeugd (maximaal 2 uur per week) Deze persoon werkt ondersteunend 
t.b.v. de Jeugd TC en werkt samen met de TC Coordinator. 
à voor een beschrijving van de invulling contact:  jeugd@tos-actief.nl 
 

7. Jeugdtrainer – ondersteuning TC (minimaal 1 training per week). Wij zijn op zoek naar 
senioren leden die het leuk vinden om onze jeugd 1x week te trainen, dit tegen een bescheiden 
vergoeding.   
à voor een beschrijving van de invulling contact:  jeugd@tos-actief.nl    

 
 
Agenda vervolg seizoen 
 

• Paastoernooi		 	 -	30,	31	maart	en	1	april	
 
 


