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Nieuwsbrief – augustus 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 1e nieuwsbrief voor het seizoen 2017/2018 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
Start seizoen 2017-2018 
Beste TOS’ers het nieuwe seizoen staat voor de deur en de eerste wedstrijden worden aankomend 
weekend al gespeeld. Vanaf 1 september is de kantine weer volledig voor alle leden toegankelijk. Ook 
de trainingen beginnen weer, zie de TOS website voor het actuele trainingsschema.  
 
https://www.tos-actief.nl/434/trainingstijden/  
 
Dit jaar is het wederom drukker geworden op het sportpark, momenteel zijn wij nog in gesprek met het 
sportparkbeheer en andere clubs om onze leden in hun voorkeuren te bedienen. Het schema zal dus 
mogelijk nog beperkt aangepast worden...... houdt de TOS-site daarom goed in de gaten en blijf in 
contact met de teamleiders en –trainers.  
 
KNVB wordt steeds digitaler  
Naast de nieuwe Voetbal.nl app is er ook een vernieuwde KNVB Wedstrijdzaken app. Houd jij je op de 
club bezig met alle zaken rondom het wedstrijdformulier? Ben jij aanvoerder, teammanager, 
wedstrijdsecretaris of clubscheidsrechter? Download dan de vernieuwde app Wedstrijdzaken. Dé app 
waarmee je digitaal het formulier voor alle zaken rondom een wedstrijd zoals spelersopgaaf, scores en 
tuchtzaken vastlegt. Registreer je in de app met het e-mailadres waar je deze mail op ontvangt. De 
inloggegevens en het wachtwoord voor Voetbal.nl en de KNVB Wedstrijdzaken app komen overeen, dat 
maakt het allemaal net even wat makkelijker voor je. 
 
Wil je met een ander e-mailadres inloggen dan waarop je dit bericht hebt ontvangen? Neem dan even 
contact op met ons en geef dan aan welk e-mailadres wij als club voor je moeten vastleggen.  
Contact via: ledenadmin@tos-actief.nl  
 
Kijk ook op de KNVB site voor meer informatie over het gebruik van de app: 
https://www.sportlink.nl/help-leden-voetbal-nl-en-knvb-wedstrijdzaken-app/  
 
BROEK UIT!  
Gaat eenmalig in reprise op het Nederlandse Theaterfestival 10 + 11 september 
 
Op speciaal verzoek zullen wij BROEK UIT! spelen op het 
Nederlands Theaterfestival als keuze van De Krakeling. Deze 
publiekwerkingsvoorstelling van Almeerse bodem, over schaamte 
rondom douchen na het sporten, zal zondag 10 en maandag 11 
september te zien zijn in de kleedkamers van de Amsterdamse 
voetbalclub TOS Actief.  
  
BROEK UIT! 
Stoer waterballet over gevoelige zaken voor iedereen vanaf 10 jaar. 
  

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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Lang, kort, dik, dun, grote voeten, moedervlek, krullen, stijl of 
kroes. Over je uiterlijk kun je niet liegen. Het eerste dat 
mensen van je zien, is niet hoe aardig je bent of hoe mooi je 
kunt zingen, maar je lijf. Natuurlijk kun je een lange broek 
aantrekken om je x-benen te verbergen. En heb je een rare 
navel, dan trek je gewoon een grote trui aan. Maar wat als je 
na de gymles moet douchen? 
  
De locatievoorstelling BROEK UIT! gaat over drie voetballers 
in één kleedkamer. Wordt het een waterballet of blijven de 
voetballers in hun hemd staan? Een stoere voorstelling over 

gevoelige zaken. Alle onderbroekdouchers, handdoekomhangers en naaktwassers zijn welkom. 
  
De kaartverkoop is vandaag van start gegaan, u kunt uw kaarten kopen via 
http://krakeling.nl/programma/broek-uit. Vanwege de bijzonder locatie is er een zeer beperkt aantal 
plaatsen. Dus wees er snel bij! 
  
Locatie:  
voetbalclub TOS Actief in de Watergraafsmeer 
Tijden: 
Zondag 10 september 2017: 18.00 uur en 20.30 uur 
Maandag 11 september 2017: 15.00 uur en 19.30 uur 
 
 
TOS-Actief werkt vanaf dit seizoen met 100% Voetbal  
en met een nieuwe kledinglijn.. 
 
TOS werkt vanaf dit seizoen met 100% Voetbal met een JAKO kledinglijn, de lijn is wat “moderner” dan 
de vorige en een groot voordeel: er is nu ook een aparte dames/meisjes tenue, daar waren we als TOS 
zeker een toe! 
 
Andere verandering: aangezien 100% voetbal “gewoon” in Amsterdam Oost zit (Pretoriusstraat 2) zijn 
we gestopt met de web-shop en de nodige 
logistiek issues die dat gaf.. U kunt 
gewoon naar de winkel en ze kunnen jullie 
alles vertellen over de TOS-kleding en 
mogelijkheden voor teams etc.. 
 
Voor de goede orde: het is nog prima om 
te spelen met de “oude” Patrick tenues.. 
de JAKO tenues zullen langzaam maar 
zeker de oude tenues vervangen. 
 
Voor de goede orde: het is niet 
toegestaan andere kleding te gebruiken 
dan de officiële TOS tenues.. 
 
Hier bijgevoegd de wedstrijd-collectie, er 
is ook een trainingscollectie, zie daarvoor 
onze website, of de shop zelf. 
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Walking Football bij T.O.S.-Actief 
 
Walking Football is een sportprogramma voor 60-plussers (dit 
is onze doelgroep) maar ook mensen van 55+ mogen zich 
aansluiten. Veel 60-plussers kampen met blessures waardoor 
voetballen niet meer mogelijk is, maar daar biedt walking 
football een oplossing voor. Bij deze vorm mag er niet gerend 
worden, de bal mag niet hoger dan tot kniehoogte gespeeld 
worden, geen slidings, geen buitenspel, niet duwen etc. 
Met de doelgroep wordt bedoeld (oud) tossers, familie of 
vrienden van oud-tossers, ouders jeugdleden T.O.S.-Actief 
enz. We willen minimaal met 15 personen starten.  
Veld afmeting is maximaal 42 x 21 meter, dus lekker compact, iedereen kan dus meedoen. 
 
We willen 1x per week trainen, na afloop even gezellig socializen in de kantine. Naast het voetballen is 
het sociaal samenzijn een belangrijk onderdeel van Walking Football. Het is leuk om nieuwe mensen te 
ontmoeten, lekker met leeftijdsgenoten oude verhalen ophalen, alles op basis van gelijkwaardigheid. 
Wij willen graag een introductie /presentatie organiseren voor senioren die belangstelling hebben in 
Walking Football. Zo gauw we voldoende deelnemers hebben krijg je hier bericht over. 
 
Stuur je gegevens, waaronder je naam, tel.nr, of 
emailadres naar 
 
E-mailadres : walkingfootball@tos-actief.nl  
 
Informatie is te verkrijgen bij: 
Telefoon: 06-21824548 (Rein) 06-52480189 (Bertus) 06-15894391 (Rob) 
 
Initiatiefnemers: Bertus de Preijker, Rein Fransen, Rob Moerbeek 
 
Er zijn nog steeds vacatures!!! – dus meld je aan als vrijwilliger! 
 

1. Secretaris – ledenadministratie (maximaal 2 uur per week)  
à voor een beschrijving van de invulling contact:  ledenadmin@tos-

actief.nl    
 

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

3. Penningmeester – (maximaal 2/3 uur per week) 
à Onze penningmeester Kimm is wegens verschillende 
omstandigheden niet meer in staat deze functie uit te voeren, en wij zijn 
op korte termijn op zoek naar een opvolger.   
Voor meer informatie contact: penningmeester1@tos-actief.nl  
 

4. 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	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  
 

5. 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 of via  
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Martin Boersma - voorzitter Technische Jeugd Commissie TOS-Actief 
mgboersma@gmail.com en mobiel 0652031424 

 
6. 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 start seizoen 
 

• 1	september		 	 start	seizoen	2017-2018	
Voorstelling Broek Uit bij TOS Actief: 
• Zondag	10	september	2017:	 18.00	uur	en	20.30	uur	
• Maandag	11	september	2017:	 15.00	uur	en	19.30	uur	

	
 
 


