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Nieuwsbrief – april 2016 
 
 
 
 
 
 

 
F- en E- kamp 2016 
Ook dit jaar gaan de F- en E pupillen weer 2 dagen op kamp (zie agenda onderaan). De opzet is wel 
wat anders dan in 2015. Alle E pupillen (dus ook de 2e jaars E én de meisjes E) en de F1, F2 en F3 
gaan 11 en 12 juni naar Leusden. De F4 t/m F9 hebben hun kamp op en rondom de velden van Tos 
Actief op 18 en 19 juni.  
 
Deze kampen zijn voor álle spelers van de genoemde teams. we stellen het zeer op prijs als alle 
spelers ook echt mee gaan. 2 dagen met elkaar op pad is niet alleen erg leuk maar het versterkt ook de 
band tussen de spelers en de teams onderling. 
 
Meer informatie over het aanmelden en overige details zal binnenkort via de teamleiders worden 
verstuurd. 
 
TOS Actief senioren 7x7 pitcher toernooi 
Het toernooi vind plaats op zaterdag 28 mei op de velden van Tos Actief  
 
Iedereen van Tos Actief kan meedoen, zelfs meerdere teams uit een elftal, maar ook familie en 
vrienden mogen meedoen. Ook ouders van de jeugdspelers zijn van harte welkom om aan het toernooi 
deel te nemen. Voorwaarde is wel dat er leden in het team aanwezig zijn. Verzin een originele naam, je 
eigen tenue en in welke categorie je wil spelen. 
 
Bij voldoende deelname zal er een recreatie & een prestatie poule zijn. Inschrijven is eenvoudig. In de 
kantine hangen de deelnameformulieren, maar het inschrijfformulier is ook op de website te 
downloaden. 
 
Aanmelding kan via de mail - senioren@tos-actief.nl. Binnenkort zullen er ook inschrijfformulieren in de 
kantine te vinden zijn en kunnen daar ingeleverd worden.  
 
 
KNVB scheidsrechtercursus groot succes! 
Maandagavond 11 april vond alweer de derde van vier bijeenkomsten plaats van de KNVB cursus tot 
Verenigingsscheidsrechter. Maar liefst 18 deelnemers afkomstig van zes clubs wonen de 
cursusavonden bij. Na de als ‘zeer goed’ geëvalueerde cursus van vorig seizoen, zijn we hard op weg 
om het corps van gekwalificeerde scheidsrechters binnen onze club flink uit te bouwen. 

De tweede cursusavond oefenden de cursisten tijdens een daartoe georganiseerde oefenwedstrijd 
tussen (samengestelde) B-teams van HVHEDW en TOS-Actief. Speciale dank gaat uit naar de spelers 
en de B-teamleiders. Het is fantastisch om te zien hoe enthousiast de cursisten onder begeleiding van 
de zeer betrokken KNVB docent tijdens de avonden te werk gaan en participeren. Laten we tenslotte 
niet de vrijwillige praktijkbegeleiders vergeten die de deelnemers begeleiden en beoordelen tijden hun 
drie/ vier stage-wedstrijden. Ook zij zijn zeer betrokken, enkele van hen wonen zelfs ook nog de 
cursusavonden bij. 

Belangrijk. Heb je geen plek kunnen bemachtigen bij deze ronde dan hebben we goed nieuws. Volgend 
seizoen hopen TOS-Actief en KNVB de cursus zowel in het najaar als voorjaar aan te kunnen bieden. 
 

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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Belangrijk!! ---- Binnenkort verlopende passen ---- 
Geachte leiders, graag jullie aandacht voor de spelerspassen: van een aantal spelers gaat de pas 
verlopen (vooral spelers geboren in 2001). Van deze spelers is een nieuwe pasfoto nodig. Graag deze 
verzamelen en zo snel mogelijk inleveren in de bestuurskamer (lade secretaris), in een envelop. 
 
Wachtlijst jeugd 
De wachtlijst voor de jaartallen 2009 – 2002 zit vol. Er worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd. 
Vanaf 14 jaar is er weer wel ruimte (voor jaartal 2002). Na aanmelding volgt een verplichte 
proeftraining. Aanmelding kan enkel via de technisch jeugd coördinator. 
Bij de meiden teams bestaat nog ruimte, dit in overleg met de meiden coördinator.  
 
Een overzicht: 
 
2010 jongens/meiden combi      nog 5 plekken  aanmelden donderdagavond en cf. procedure site 
 
2009 jongens en meiden alleen i.o. 
2008 jongens vol       meiden alleen i.o. 
2007 jongens vol       meiden alleen i.o. 
2006 jongens vol       meiden alleen i.o. 
2005 jongens vol        meiden alleen i.o. 
2004 jongens vol        meiden alleen i.o. 
2003 jongens vol        meiden alleen i.o. 
2002 Inschrijven alleen i,o. technische commissie en na overleg 
2001 Inschrijven alleen i,o. technische commissie en na overleg 
2000 Inschrijven alleen i,o. technische commissie en na overleg 
1999 Inschrijven alleen i,o. technische commissie en na overleg 
 
Jongens indien i.o.   via rob ( moerbeek@gmail.com ) 
meiden  indien i.o.   via ernstgrote ( e.grothe@upcmail.nl ) 
 
Vacatures bij de jeugdcommissie 

• Extra	coördinator	doelgroep	5-8.	Meer	info	bij	Rob	Moerbeek	(robmoerbeek@gmail.com)		
• Materiaal	coördinator	(in	overleg	en	op	eigen	momenten	contact	Bertjan.Schouten@gfk.com)	

 
Agenda & Toernooien tot aan zomerstop 2016  
 

• 23	april		 	 Kampioensfeest	zaterdag	5!!	vanaf	17.30	feest	
• 27	april		 	 Koningsdag;	TOS-Actief	gesloten	
• Week	2	t/m	5	mei						 GEEN	TRAINING		jeugd	i.v.m.	meivakantie	
• 20	mei	 	 	 Jaarlijks	studententoernooi	
• 28	mei	 	 	 7x7	Pitchertoernooi	
• 6-10	juni	 	 laatste	trainingsweek	senioren	
• 6	juni																												 Laatste	trainingen	D	en	Meiden		+	afscheid	
• 7	juni																													 Laatste	training		C,	B	&	A	
• 8	juni																													 Laatste	training	F,	E	&	ME,	met	om	18.45	uur	feestelijke	afsluiting	

N.B.	Deze	avond	dienen	de	F	en	E	teams	die	klaar	zijn	de	tassen	tussen	17.30-20.30	uur	in	te	
leveren.	

• 11	en	12	juni	 	 WK	Amsterdam	
• 11	en	12	juni																		 E-kamp	
• 18	en	19	juni																		 F-kamp 

 
 
 


