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Nieuwsbrief – augustus 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 1e nieuwsbrief voor het seizoen 2018/2019 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
Trainingsschema  
Het trainingsschema staat op de site. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met 
de wensen van alle teams. Het feit is zo dat het dit jaar wederom drukker is op het sportpark en TOS 
beperkte ruimte heeft om (verlicht) te kunnen trainen. Wij zijn in gesprek met het sportpark en de 
gemeente Amsterdam hoe dit in de toekomst opgelost kan worden. 
 
In september ondervinden wij ook last van het niet op tijd gereed zijn van kunstgrasveld van TOG. 
Hierdoor schuift er van alles door op het sportpark en zal het de eerste weken even behelpen zijn. Wij 
vragen om jullie begrip.   
 
Kantinerooster 
Ook het kantinerooster staat online. LET OP: dit rooster gaat aankomende week in!  
Elk team is zelf verantwoordelijk om goed te kijken en noteren wanneer hun team ingeroosterd is. Vorig 
jaar zijn er relatief weinig problemen geweest en zeer weinig klachten.  
 
Afgelopen seizoen was de kantine op de doordeweekse dagen niet bemand, dit vinden wij eigenlijk 
ongewenst, maar hebben nog geen geschikte en werkbare oplossing gevonden. Wij vragen de leden 
om input en ideeen hoe de kantine op doordeweekse dagen toch bezet kan worden.  
Contact via: kantine@tos-actief.nl  
 
De kantinecommissie is ook op zoek naar nieuwe leden en specifiek naar leden die het feestcommissie 
deel op zich willen nemen!  
 
Met ingang van het seizoen 2018/’19 moeten pupillenteams vanaf 
onder 8 ook de spelersopgaaf invullen op het mobiele digitale 
wedstrijdformulier (mDWF) in de KNVB Wedstrijdzaken app  
 
Sinds februari 2018 voeren alle pupillenteams uitslagen in via de Wedstrijdzaken app. Met ingang van 
het seizoen 2018/’19 moeten pupillenteams vanaf Onder 8 ook de spelersopgaaf invullen op het 
mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) in de Wedstrijdzaken app. 
 
Door de spelersopgaaf in het mDWF in de Wedstrijdzaken app te doen, krijgt de KNVB meer data en 
informatie over spelers die daadwerkelijk in de jeugdteams actief zijn. Daarmee kan de KNVB op termijn 
de poule-indelingen verbeteren en ervoor zorgen dat er nog meer wedstrijden gespeeld worden tussen 
gelijkwaardige teams, wat ten goede komt aan de ontwikkeling en het plezier van het voetballende kind. 
 
Wie doet de spelersopgaaf? 
Voor de verenigingen betekent dit dat voor elke wedstrijd een spelersopgaaf moet worden ingevuld met 
de Wedstrijdzaken app. Het werkt in grote lijnen hetzelfde als bij het junioren- en seniorenvoetbal. De 
spelersopgaaf kan worden ingevuld door de teammanager en eventueel door de spelbegeleider of 
wedstrijdsecretaris. 
 

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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Er zijn twee verschillen met het (oude) bekende mobiele digitale wedstrijdformulier. Ten eerste is het bij 
teams vanaf de Onder 8 niet nodig om in te vullen wie de aanvoerder is. Ten tweede is het niet verplicht 
om de spelbegeleider/scheidsrechter in te vullen op het mDWF in de Wedstrijdzaken app, maar dan 
kunnen zij de uitslag niet invullen na afloop van de wedstrijd. Dat verloopt dan via de wedstrijdsecretaris 
van de ontvangende vereniging. 
 
Geen spelerspascontrole 
Bij het invoeren van de spelersopgaaf controleert de app op leeftijd en op het maximaal aantal 
toegestane dispensatiespelers. Het is niet de bedoeling dat de spelbegeleider/scheidsrechter de 
spelersopgaaf gaat controleren (spelerspascontrole). Pas vanaf Onder 13 geldt de digitale 
spelerspascontrole. Een fotootje is voor de Onder 12-teams en jongere spelers dan ook (nog) niet 
nodig. 
 
 
Start nieuwe heren zaterdag 1  
Op 11 augustus is het nieuwe eerste elftal begonnen met trainen. Op de training waren 14 spelers, voor 
ondergetekende een record voor een eerste training van de zaterdag 1. In een intensieve training van 
twee uur is de toon gezet voor komend seizoen en is duidelijk geworden waar het eerste elftal dit 
seizoen voor wil staan, een combinatie van plezier en hard werken met en voor elkaar.  
 
De eerste wedstrijd is inmiddels achter de rug en helaas verloren van een jong maar erg sterk RAP 
zondag 1. Zaterdag 25 augustus volgt de volgende wedstrijd, thuis tegen Sloterdijk zaterdag 1. Hierna 
zijn nog 4 oefenwedstrijden waarvan twee thuis worden gespeeld, we hopen jullie op 8 en/of 15 
september langs de lijn te zien voor de oefenwedstrijden tegen Sporting Krommenie en UNO, beide 
starten om 12.00 uur.  
 
Verder goed om in de agenda te zetten is het eerste competitieduel op 22 september. Naast dat dit de 
officiële rentree is van het eerste elftal in de 4de klasse is het ook gelijk een ongekende kraker, namelijk 
de burenruzie met Real Sranang waar een aantal oud Tossers spelen. Het is idee is om de wedstrijd te 
winnen, onderweg een broodje bakkeljauw of telo mee te nemen en met een biertje in de hand en drie 
punten in de tas bij TOS te eindigen. Een betere besteding voor die dag is volgens mij ondenkbaar, dus 
tot dan!!  
 
Namens Thomas (bestuurslid seniorencommissie technische zaken) 
 
 
Veld en kleedkamer-indelingen  
 
Start seizoen 
Het seizoen gaat weer beginnen en dat betekent dat de velden en kleedkamers weer ingedeeld moeten 
worden. Doordat het veld van TOG nog niet beschikbaar is en Real hun veld aan TOG uitleent komen 
we in de praktijk 1 en soms 2 velden te kort. Om niet teveel uit te lopen proberen we de wedstrijden 
strak achter elkaar te plannen. Dit kan betekenen dat er weinig tot geen tijd is om warm te lopen op het 
veld waarop je team moet spelen en dat het erg druk en rommelig kan zijn tussen de wedstrijden. Ook 
bij de kleedkamers kan het iets rommeliger zijn en kan het wat langer duren voordat je kleedkamer vrij 
is. Zodra het veld van TOG weer beschikbaar is zal er meer ruimte zijn tussen de wedstrijden, kunnen 
de kleedkamers weer goed ingedeeld worden en bovenal kunnen meer teams op kunstgras spelen.  
 
Indelingen zaterdag 1 september 
Zaterdag 1 september begint het seizoen officieel en het is gelijk volle bak. Omdat we in de middag 
geen gebruik kunnen maken van het veld en Real Sranang en TOG en vanaf 14.00 uur een 
bedrijfsfeest is zijn de wedstrijden strak achter elkaar gepland en hetzelfde geldt voor de kleedkamers. 
Dit betekent dat we, tegen ons beleid, ook jeugdwedstrijden moeten inplannen op veld 4, het grasveld 
tussen Fortius en Geuzen/Middenmeer. Kijk vooraf goed op welk veld je bent ingedeeld en blijf niet 
langer dan nodig in de eigen kleedkamer zitten.  
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Indelingen kleedkamers onder 12 en jonger  
ATTENTIE: belangrijk voor alle leiders, trainers en (bege)leiders van een onder 12 team of jonger.  
 
Dit seizoen starten we met een andere indeling voor de onder 12 teams en jonger. Voorheen kregen 
alle teams een kleedkamer toegewezen, vanaf nu mogen deze teams omkleden in de grote 
kleedkamers (7 t/m 12) en mag de kleding in de kluisjes worden gestopt of meegenomen worden naar 
het veld. Graag dus geen kleding achterlaten in de kleedkamer. Alle kleedkamers blijven open, waarbij 
in de regel kleedkamer 11 en 12 gebruikt zullen worden door meisjesteams. Het is ook toegestaan om 
één van de kleine kleedkamers te gebruiken mits daarvoor toestemming wordt gegeven door de 
persoon die bestuursdienst heeft. De reden voor deze werkwijze is het groeiende aantal teams dat niet 
op heel veld speelt en de mogelijkheid om in de ochtend het veld van Real Sranang te gebruiken 
waardoor er meer wedstrijden om 9.00 uur en 10.30 uur gespeeld kunnen worden en er geen ruimte is 
om elk team en de tegenstanders een eigen kleedkamer te geven. We zullen gedurende het seizoen 
deze werkwijze evalueren en waar nodig verder aanpassen/aanscherpen.  
 
Namens Bert-Jan (jeugdvoorzitter), Thomas en Niels (veld en kleedkamer indelingen) 
 
Uitnodiging OldStars walking football kick-off op Sportpark Geuzen-
Middenmeer met Sonny Silooy 
Op woensdag 5 september is de aftrap van OldStars walking football op het Amsterdamse 
Sportpark Middenmeer. De kick-off is het eerste walking football-evenement in Amsterdam Oost. Deze 
aftrap wordt georganiseerd door de voetbalverenigingen GeuzenMiddenmeer en TOS Actief en het 
Nationaal Ouderenfonds. Zij worden hierbij ondersteund door de Gemeente Amsterdam.  
 
De eerste serie OldStars-trainingen op het sportpark staan onder leiding van Sonny Silooy. De oud-
speler van onder meer Ajax en het Nederlands Elftal heeft bij andere OldStars-initiatieven al ervaring 
opgedaan met de spelvorm.  
 
Meer informatie, nieuws en ontwikkelingen over het concept is te vinden op www.oldstars.nl.   
Aanmelden en contact via: info@oldstars.nl of 06-14443420 
 
 
Vacatures bij TOS Actief – meld je aan als vrijwilliger! 
 

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

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

 
3. Seniorencommissie	–	leden	(max	1	uur	per	week)	

à voor een beschrijving van de invulling contact: secretaris@tos-actief.nl of voorzitter@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. 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.   
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à voor een beschrijving van de invulling contact:  jeugd@tos-actief.nl    
 

6. Sanctiecommissie  leden – jeugd en voorzitter (maximaal 4 uur per maand)  
à voor een beschrijving van de invulling contact:  voorzitter@tos-actief.nl    

 
 
Agenda vervolg seizoen 
 

• 26	augustus		 	 KIKA	toernooi	
• 27	augustus	 	 Eerste	officiële	trainingsweek	
• 1	september	 	 start	seizoen	met	bekerwedstrijden	

 
 


