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Nieuwsbrief – februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 4e nieuwsbrief voor het seizoen 2016/2017 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
Vrijwilligersorganisatie TOS Actief  
Samen werken aan een mooie en soliede toekomst voor TOS Actief 
Op	maandag	6	maart	organiseren	Bestuur,	Jeugd-	en	Technische	Commissie	onder	begeleiding	van	een	
KNVB	Procesbegeleider	een	discussieavond	over	ons	Vrijwilligersmodel.	Beslis	mee	en	wees	er	bij!	
	
Zoals	bij	elke	vereniging	die	voor	haar	succes	afhankelijk	is	van	de	inspanning	van	vrijwilligers,	speelt	
ook	bij	onze	club	van	tijd	tot	tijd	de	vraag	of	de	manier	waarop	ons	vrijwilligersmodel	is	opgezet	nog	
levensvatbaar	is.	De	samenleving	is	veranderd	en	waarbij	het	door	een	drukke	agenda	van	zowel	ouder	
als	kind	niet	meer	vanzelfsprekend	is	dat	men	zich	ook	nog	(kosteloos)	inzet	voor	de	vereniging.	
Daarbij	komt	dat	bij	TOS-Actief	de	Jeugd-tak	in	de	laatste	jaren	flink	is	uitgegroeid	en	kunnen	we	ons	
afvragen	of	we	de	vrijwilligersactiviteiten	op	en	rond	het	voetbalveld	anders	moeten	aanpakken.	
	
Graag	nodigen	wij	u	als	ouder,	senior	lid	of	anderszins	betrokken	bij	TOS-Actief	van	harte	uit	om	op	6	
maart	van	19:30	–	21:30	uur	met	ons	na	te	denken	over	het	wat,	hoe	en	waarom	van	vrijwilligerswerk	
bij	onze	club.	Wij	horen	graag	hoe	u	tegen	de	club	en	haar	vrijwilligers(taken)	aan	kijkt.	Doen	we	het	
goed	zo?	Moet	het	roer	om?	Wat	gaat	er	goed/	slecht?	Wij	horen	het	graag	van	u.	
	
Meld	u	voor	deelname	wel	even	van	te	voren	aan	bij	onze	Voorzitter	Jeugdcommissie,		
Bertjan	Schouten	:	jeugd@tos-actief.nl 
 
 
Scheidsrechters-cursus bij TOS Actief! 
 
TOS-Actief doet onze (aankomende) scheidsrechters een uniek en belangrijk aanbod: 
Meld je aan en volg vanaf donderdagavond 2 maart kosteloos de KNVB opleiding tot 
Verenigingsscheidsrechter. 
 
Afgelopen twee jaar rondden 18 cursisten met succes de KNVB cursus tot Verenigingsscheidsrechter 
af. Komend voorjaar geven wij dit samen met de KNVB een vervolg. Fluit je al wedstrijden, heb je de 
ambitie hiertoe of ken je andere enthousiastelingen, dan is dit bericht voor  jou bedoeld. 
 
Ben je enthousiast geworden na lezing van de bijgevoegde informatie / van het onderstaande, meld je 
dan aan via de onderstaande KNVB link. Heb je geen KNVB nummer, dan kunnen wij dit voor je 
regelen! 
  
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=11268674  
 
Toelichting: 
 
Sta  je al in het veld als scheidsrechter of lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en 
denk je over voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen? Dan 
ben je de juiste persoon om ook scheidsrechter veldvoetbal te worden. Het is namelijk een belangrijk 

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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doel van de TOS-Actief om de kennis van spelregels in het algemeen en in bijzonder de kwaliteit van 
scheidsrechters in theorie en praktijk te verbeteren. 
 
Met ingang van 2 maart is er viermaal een bijeenkomst (van 19:00 – 21:30 uur; data: 2 maart, 16 maart, 
13 april en dinsdag 25 april). De avonden bestaan uit een mix van theorie en praktijk, waarbij de meeste 
tijd op het veld wordt doorgebracht. Daarnaast fluit je minimaal drie stagewedstrijden onder begeleiding 
van een praktijkbegeleider. 
 
TOS-Actief paastoernooi voor de jeugd en de jeugd-uit-toernooien  
 
Vanaf april start het toernooi-seizoen weer!! 
Allereerst doen alle jeugdteams van TOS-Actief vanzelfsprekend mee aan ons eigen gezellige en 
sportieve paastoernooi  op 14,15 en 16 april.  Dit is inmiddels weer het 8ste paastoernooi en uit de 
afgelopen jaren is gebleken dat het altijd weer een groot succes is, mede door inzet van vele 
vrijwilligers, zowel ouders, senioren en jeugdleden. 
 
De dagindeling voor dit jaar is: 
Vrijdagavond 14 april:   Meiden O17, O19 en Jongens O19 toernooi 
Zaterdagochtend 15 april:  JO8, JO9 en MO13 toernooi 
Zaterdagmiddag 15 april: JO10, JO11, MO11 en MO15 toernooi 
Zondagochtend 16 april: JO12 en JO13 toernooi 
Zondagmiddag 16 april:  JO14, JO15 en JO17 toernooi 
 
Reserveer deze data in de agenda, we verwachten dat alle TOS-Actief teams zo compleet mogelijk 
aanwezig zijn! 
 
En.........vanaf half mei starten ook weer de uit-toernooien. Ieder jeugdteam (uitgezonderd M/J O19 ivm 
examens) zal een of meerdere uit-toernooien bezoeken, en dit zijn altijd leuke en uitdagende afsluiters 
van een seizoen. De teams zullen via de leiders op de hoogte worden gehouden van de uit-toernooi 
data. 
 
Wie gaat dit jaar en komende jaren de toernooi-commissie versterken? 
De toernooi commissie is nog op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie, met name 
ouders die enig talent hebben voor sponsorwerving en  coördinatie van de vrijwilligers .  
Voor de continuïteit in de komende jaren zoeken we ook ouders van (liefst lagere) jeugdteams die zich 
willen bezighouden met het opzetten van de toernooischema’s, uitnodigen van teams en verenigingen 
en het regelen van alle inschrijvingen (ook voor uit-toernooien). Het zijn leuke taken voor 1 a 2 uur per 
week gedurende de periode oktober –april. Affiniteit met voetbal/klasse indelingen van teams, en het 
systematisch werken met email, distributielijsten en adreslijsten is wel nodig.  Meer informatie of 
aanmelden? Stuur een email naar paastoernooi-tosactief@xs4all.nl  
 
Senioren toernooi TOS Actief – Het Pitcher toernooi 
Zaterdag 3 juni organiseert de seniorencommissie het TOS Actief senioren toernooi.  
Noteer deze dag vast in de agenda’s en schrijf je binnenkort in met een team om samen het seizoen of 
te sluiten! Contact: senioren@tos-actief.nl  
 
 
KNVB berichten 
Speelkalender 2017/2018 – seizoen start later!! 
Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te 
eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De 
competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. 
Met de vertegenwoordigers van de Tweede divisie, Derde divisie en de Hoofdklasse was al eerder 
besloten om de competitie later te beginnen. Voor de hoogste twee amateurdivisies is de 
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competitieaftrap in het weekend van 26 en 27 augustus. De Hoofdklasse is één weekeinde later aan de 
beurt op 2 en 3 september. 
 
Kunstgras update - Uitzending ZEMBLA 15-feb-2017  
Afgelopen week was er wederom een uitzending van Zembla over kunstgras en mogelijk nieuwe 
ontwikkelingen cq. inzichten. Het bestuur van TOS heeft met interesse de nieuwe uitzending van 
Zembla bekeken. Dit onderwerp is voor TOS van essentieel belang, we zijn zeer afhankelijk van 
kunstgras voor onze trainingen en wedstrijden, tegelijkertijd is gezondheid van onze leden, en vooral 
onze jongste leden uiteraard van nog veel groter belang! 
 
Vorig jaar hebben we besloten, als leken die we zijn op toxicologisch gebied, de conclusies van het 
RIVM,en daarmee ook het beleid van de KNVB, in principe te volgen in deze kwestie. 
 
We wachten derhalve op de inhoudelijke reactie van het RIVM voordat we verdere conclusies trekken, 
we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen via onze site en deze nieuwsbrief! 
 
Vacatures bij TOS Actief – 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. 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  

 
Agenda vervolg seizoen 
 

• 14-16	april	 	 Paastoernooi	
• 3	juni	 	 	 TOS	Actief	senioren	‘Pitcher	toernooi’		
• 11-12	juni	 	 WK	Amsterdam	op	het	gehele	sportpark	
• 10-11	juni	 	 E-kamp	(in	Leusden)	
• 17-18	juni		 	 F-kamp		

 
 


