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Nieuwsbrief – December 2019 
 
 
 
 
 
 

 
Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 1e nieuwsbrief voor het seizoen 2019/2020 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
 
Nieuwe voorzitter! 
 

Tijdens de ALV van 21 november jongstleden is Menno van den 
Eijnden gekozen tot de nieuwe voorzitter van TOS-Actief. Menno (46) 
is vader van 2 (tweeling)meiden die allebei in M013-2 spelen. 

“Ik heb TOS-Actief leren kennen door onze dochters, die nu bijna 
anderhalf jaar bij de club voetballen. Vanaf het eerste moment dat 
onze meisjes een proeftraining kwamen volgen, heb ik TOS-Actief 
ervaren als een warme gezellige club met veel aardige en gedreven 
ouders/vrijwilligers waar ik graag kom.” 

Miriam, de vrouw van Menno, is een van de twee teamleiders van 
team MO13-2. Menno fluit af en toe een wedstrijd van dat team en 
sinds september voetbalt hijzelf ook weer met veel plezier, met de 
“vrijdagavond vaders” in partijtjes tegen elkaar. 

“Deze eerst maand is voor mij voorbijgevlogen. Daarbij heb ik gelukkig 
al veel mensen en de club nog beter leren kennen. En hopelijk kunnen 
we met z’n allen deze club met zijn unieke karakter en sfeer nog lang 
voortzetten en waar mogelijk nog een beetje beter te maken. Ik ga me 
daar in ieder geval met 100% voor inzetten.”  

 
 
 
 
Het bestuur wenst alle TOS’ers fijne feestdagen! 
De kantine is tot en met zondag 5 januari gesloten. 
Vanaf maandag 6 januari wordt er weer getraind. 
 
Met het aantreden van een nieuwe voorzitter, Menno van den 
Eijnden, gaan we 2020 in met een versterkt algemeen bestuur. 
Namens ons allen wensen wij iedereen fijne en sportieve 
feestdagen en zien jullie graag weer in 2020! 
 
 
 
 
 
 
 

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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HOGE HOEDEN TOERNOOI EN NIEUWJAARSRECEPTIE 11 JANUARI 
Op 11 januari 2020 is ons jaarlijkse Hoge Hoeden toernooi met de Nieuwjaarsreceptie. 
 
Tijdens deze gezellige dag zullen er niet alleen 4-tegen-4 partijtjes van 15 minuten gespeeld worden. Er 
zal ook een introductiewedstrijd zijn van de nieuwe jongens en meiden. 
En daarnaast zullen we onze geweldige jubilaris(sen) huldigen. 

 
• 13.00 KANTINE OPEN + INSCHRIJVING TOERNOOI  
• 14.00 START HOGE HOEDEN TOERNOOI (EEN WEDSTRIJD DUURT 15 
MINUTEN EN IS 4X4) 
• 16:25 PRIJSUITREIKING 
• 16.45 INTRODUCTIEWEDSTRIJD NIEUWE JEUGD  
• 18:00 Praatje Menno (voorzitter) en jubilaris(sen) huldigen 
• 18.30 VUURWERK EN START FEEST  
 
Het festijn wordt vanzelfsprekend feestelijk afgesloten met een TOS-feest! 
 
 

 
Seniorennieuws 
 
Winterkampioenen 
Bij de senioren kennen we dit seizoen liefst drie herbstmeisters! De zaterdag 3, vrouwen 1 en vrouwen 
35+  gaan het nieuwe jaar in als koploper in. We wensen deze teams veel succes met het vasthouden 
van de koppositie en wensen de overige teams meer punten en veel plezier in de tweede 
seizoenshelft! 
 
Bekervoetbal 
Ook na de winterstop zitten er nog een aantal teams in de KNVB beker. De zaterdag 2 en vrouwen 1 
mogen nog hopen op een mooie finale in mei. De vrouwen 1 zijn dus nog in de race voor de dubbel! 
 
 
TROTS OP DE TECHNISCHE JEUGD COMMISSIE (TJC) van T.O.S.- ACTIEF 
  
Eind november nam de TJC afscheid van Ernst Grothe als 
voorzitter van de TJC, hij wordt overgenomen door Ronald 
Klapwijk, inmiddels ook een oudgediende. 
Iedereen die Ernst kent, zal begrijpen dat wij het zeer 
betreuren dat hij ons verlaat met zijn organisatorische, 
technische kwaliteiten en zijn enorme betrokkenheid zowel 
bij de Meiden/Dames als bij de Heren/Jongens. 
 
10 jaar geleden bestond de TJC nog uit 1 persoon, inmiddels 
zijn dat er 12 (Anne en Martin ontbraken) en zijn wij trots 
op een mooi en qua leeftijd “ jong team”, dat alleen nog 
ernstig en dringend op zoek is naar een technisch meiden- 
coördinator ! Alleen de foto zelf zou U al over de streep 
moeten trekken. Informatie bij alle andere TJC leden.  
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Jeugdnieuws 
  

• Nieuwe indeling jeugd competitie JO8 – JO12 is bekend. Zie voetbal.nl 
• Techniektraining JO11 afgerond. Felicitaties aan alle geslaagden! 
• Oliebollentoernooi - maandag 30 december.  

o Bestemd voor Jeugd JO/MO-8 t/m JO/MO-15. Zaalvoetbaltoernooi voor alle meiden en 
jongens. Ter plekke worden teams gemaakt. 

o Waar: Sporthal Zeeburg, Insulindeweg 1001. 
o Wanneer: 

§ 9:00 uur:  alle JO8/ JO9 jongens en meiden. 
§ 11:00 uur:  alle JO10, JO11 en MO11 teams. 
§ 13:00 uur:  alle JO12, JO13 en MO13 teams 

o Wat meenemen: sportschoenen voor de zaal, geen zwarte zolen. En neem lekker wat 
oliebollen mee! 

 
De JO10-4 en JO13-1 zijn winterkampioen! 

 
Bericht van de kantine commissie 
 
Twee jaar geleden zijn “de vrienden van tos” opgericht. Een initiatief wat zichtbaar is aan het groene 
veld met de tos-shirtjes welke hangt in de gang. “De vrienden van” betalen een jaarlijkse bijdrage 
welke besteed woord aan een algemeen doel voor de club. 
Meer informatie over de vrienden van Tos kan je vinden op de 
website. 
 
Gezamenlijk is besloten om het interieur en de uitstraling van 
de kantine aan te pakken. Met een fijne groep mensen 
hebben we dit voor elkaar gekregen. Allemaal op vrijwillige 
basis. Met het doel om de leden en de bezoekers op een nog 
betere manier te ontvangen en bedienen in de kantine. Zoals 
het er nu uitziet is merendeel al afgerond voor de 
nieuwjaarsreceptie op 11 januari.  
 
  
Wij als kantine commissie willen de vriendenclub tos en met 
name ook Cynthia Sombogaard enorm bedanken voor de 
bijdrage en hulp om dit te realiseren. 
  
Ook wil de kantine commissie van deze mogelijkheid gebruik 
maken om iedereen te bedanken voor de hulp in de kantine. 
Wij hopen ook in 2020 weer op jullie inzet! 
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Alvast een fijne kerst en tot de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari!! 
 
 
Gebouwcommissie 
 

• Rattenplaag Sportcomplex 
We hebben de rattenplaag in het clubgebouw weten te bestrijden, maar op het sportcomplex 
niet. Deze actie ligt bij de gemeente en we zijn hierover in overleg. 

• Vrienden van TOS Actie hebben de plannen voor de kantine verder uitgewerkt en we gaan aan 
de slag! 

 
 
KNVB berichten 
Geen nieuws 
 
Vacatures bij TOS Actief – meld je aan als vrijwilliger! 

• Secretaris algemeen – info bij Ruben van Loon via secretaris@tos-actief.nl 
 
Agenda vervolg seizoen 
 

• Oliebollentoernooi - maandag 30 december 
• Vanaf 6 januari wordt er weer getraind 
• 11 januari – Hoge Hoedentoernooi en nieuwjaarsfeest 
• Weekend 18 januari start competitie 

 


