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Nieuwsbrief – juli 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de afsluitende nieuwsbrief voor het seizoen 2018/2019 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
Vanaf komend seizoen gaan we aan de slag met ClubCollect! 
WAT HOUDT HET IN? 
ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor 
te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder 
lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw 
persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je 
kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens 
betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de 
keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt 
er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere 
afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan 
zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. 
 
PERSOONSGEGEVENS 
Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer 
worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen 
versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor 
commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van 
de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). 
 
VRAGEN? 
Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen 
over hebben, kunnen jullie altijd mij benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen 
zijn kunt u altijd bij mij of ClubCollect zelf terecht. 
 
Esther Kelderman 
penningmeester1@tos-actief.nl 
 
Contributie omlaag 
Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat. Daar zijn we blij mee. We hebben hierdoor 
extra obligaties kunnen aflossen. In het komende seizoen zullen de laatste obligaties worden afgelost. 
De € 25,00 die de leden de afgelopen zeven jaar extra hebben betaald (geeltje van Odenhoven) komt 
dit seizoen te vervallen. Hierdoor kunnen we de contributie voor het komende jaar verlagen. Voor de 
actuele tarieven klik hier. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Een super-TOS’er in de spotlight!  
Het parool schenkt vrijdag 19 juli aandacht aan clubiconen van Amsterdamse 
amateurverenigingen, TOS’er Demi zat daarbij! (Artikel Parool vrijdag 19 juli 2019) 
 
Demi de Witte (20) traint twee teams bij voetbalclub TOS-Actief. 'Ik ben zes dagen per week op 
de club.' 
Op haar achtste ging ze voetballen bij TOS-Actief in de Watergraafsmeer, op haar twaalfde werd ze ook 
actief rondom het veld. "Ik had altijd mijn woordje klaar, was rebels. Om wat meer respect te krijgen 
voor trainers en scheidsrechters, ging ik meehelpen op de club. Ik zette de goaltjes klaar, draaide 
bestuursdiensten en assisteerde trainingen. De club was voor mij al snel dé manier om even aan de 
dagelijkse sleur te ontsnappen. Ik ontdekte gaandeweg dat ik het vooral heel leuk vond om anderen 
goed te laten voetballen." 

 
Op haar vijftiende volgde De Witte een cursus tot junior trainer en kreeg ze haar 
eigen team. Inmiddels is ze betaald trainer van twee jongensteams, JO13-1 en de 
JO17-2. "Toen ik begon waren ze acht jaar. Dat ze een vrouw als trainer kregen, 
vonden ze heel normaal. De oudere jongens accepteren het ook. Er kan en mag 
veel bij mij, maar er is één ding waar ik niet tegen kan: liegen. Als het nodig is, 
vraag ik een gesprek met de ouders aan. Het is belangrijk dat die ook in de 
puberteit betrokken blijven." 
 
"Ik ben een strenge trainer met veel aandacht, niet alleen voor het team als geheel, 
ook voor een-op-eencoaching." 
 
Bloedfanatiek, dat is ze ook. "Ik heb een half jaar een meidenteam getraind. Ze 
speelden goed, maar waren minder prestatiegericht, gezelligheid was belangrijker." 
 
De Witte werkt inmiddels fulltime als onderwijsassistent, maar daarbuiten is ze 
vooral op het voetbalveld te vinden. "Ik ben zes dagen per week op de club, om te 
trainen en als technisch coördinator voor de jeugd." 
 

Er is al interesse in haar trainerskwaliteiten getoond door een andere club, maar de komende jaren zit 
ze goed bij TOS-Actief. "Ik moet een klik voelen, anders ga ik nergens heen. Deze club is als mijn 
tweede thuis." 
 
 
Kantinecommissie weer op volle sterkte  
Na jaren van trouwe dienst heeft Patrick Moerbeek besloten om te stoppen met het leiding geven aan 
de kantine. Mede via deze weg willen wij Patrick enorm bedanken voor al zijn harde werk en inzet. 
 
Gelukkig is er, onder leiding van Floriaan Vroom, een nieuwe groep mensen samengekomen. Met frisse 
ideeën en goeie moed hopen wij de kantine opnieuw vorm te geven zodat het voor de leden en 
bezoekers een fijne plek is om samen te komen. 
Daarnaast, niet onbelangrijk, moet het een 
prettige plek worden voor alle vrijwilligers om 
zijn of haar kantinedienst te draaien. 
 
Er zal wellicht het een en ander gaan 
veranderen. Wij zullen proberen iedereen hier 
op tijd over in te lichten.  
 
Mochten er daarvoor al vragen of suggesties zijn 
dan kan dat via kantine@tos-actief.nl 
 
Wij wensen alle Tossers een bijzonder fijne 
zomervakantie en we hopen jullie allemaal weer 
te zien voor een drankje en hapje in de kantine. 
 
De kantine en het clubgebouw zijn tot de eerste trainingen eind augustus gesloten.  
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Een berichtje van de materiaalcommissie! 
Wij als materiaal-commissie-jeugd zijn trots om te zien dat er al veel verbetering te zien is bij het zuinig 
omgaan met de trainingsmaterialen. Toch zien we nog teams die er nog beter mee om kunnen gaan. 
 
Daarom gaan wij komend seizoen een materiaalcontract gebruiken. Bij begin van het seizoen komen de  
trainers de spullen afhalen en kijken we samen de spullen na die men krijgt. Dit staat vervolgens in een 
materiaalcontact. In dit contract staan ook tips en trucs om je materialen bij elkaar te houden.  
 
De verandering komend seizoen word dan ook dat men de eerste training bij de materiaalcommissie 
materialen komt halen het niet meer klaar zal liggen in de ballenhokken. Deze uitgifte gebeurt in de 
week van 26-8 t/m 28-8. 
 
Wij van de materiaalcommissie wensen jullie een fijne zomervakantie toe en zien jullie graag weer eind 
augustus! 
 
Groetjes Fokke en Marcel! 
 
Nog geen opvolger van de secretaris 
Zoals eerder genoemd staat de positie van secretaris vacant. Nogmaals een oproep aan een ouder die 
hier het stokje van Ruben van Loon wil overnemen. Doordat de verschillende commissies goed 
functioneren en de ledenadministratie separaat wordt opgepakt is de rol van secretaris een leuke rol die 
niet al teveel tijd hoeft te kosten, maar wel van belang is om serieus uit te voeren.  
 
Voor meer informatie contact Ruben via secretaris@tos-actief.nl 
 
 
Zomerkamp 21 t/m 23 augustus. 
Dit jaar organiseert BSO KidsAktief een driedaags zomerkamp op de velden van TOS 
Actief. Kids Aktief  heeft veel ervaring met de organisatie van dergelijke activiteiten. 
Meer informatie en inschrijven klik dan hier. 
 
TOS puppies 
In het nieuwe seizoen gaan we starten met een nieuwe groep binnen de jeugdafdeling, 
de TOS puppies! De TOS puppies zijn spelers/speelsters geboren in 2015 en die op 
zaterdagochtend op een leuke speelse wijze kennis gaan maken met voetbal. We beginnen met een 
kleine groep van maximaal 8 kinderen zodat we alle kinderen voldoende aandacht kunnen geven. Meer 
info klik hier. 
 
 
Berichten vanuit de KNVB 
De KNVB wil een passend aanbod creëren, dat aansluit op de (ontwikkelings)leeftijd en drijfveren van 
deze doelgroep. Hiermee stellen we de speler/speelster meer centraal. Het overkoepelende doel is om 
iedere voetballer de mogelijkheid te bieden om met plezier te kunnen voetballen en zich te kunnen 
ontwikkelen in een veilige omgeving. 
 
Dit betekent dat een aantal uitgangspunten t.a.v. beker- en competitiewedstrijden veranderen. Lees 
hier meer over op de KNVB-site! 
 
Zie ook:  
https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/56033/passender-voetbalaanbod-pupillen-o8-tot-en-met-o10 
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Start seizoen 2019-2020 
De wedstrijden in het nieuwe seizoen starten het weekend van 31 augustus en 1 september, zie ook 
KNVB Jaarplanner 
 
De start van de trainingen zal per leeftijdscategorie verschillen, houdt daarvoor de TOS Actief website in 
de gaten en contact met de leiding van je team.  
 
 
Vacatures bij TOS Actief – meld je aan als vrijwilliger! 
 
Secretaris 
De positie van secretaris staat, zoals bovenaan deze nieuwsbrief, helaas nog steeds vacant.  
Voor meer informatie: secretaris@tos-actief.nl  
 
Ondersteuning op de zaterdagmiddag 
Voor het komende seizoen 2019-2020 zoeken wij een jeugdlid van 15/16 of ouder die het leuk vindt 
wekelijks de bestuurskamer-coördinator te ondersteunen op de zaterdagmiddag van 13.00-18.00 uur. 
Wij bieden een kleine vergoeding per dagdeel die we voor je sparen tot einde van het seizoen. 
 
Wij zoeken een sportieve jongeman of vrouw die dienstverlenend is ingesteld, weet hoe Tos-actief zijn 
zaken regelt en de accommodatie kent.  Je ken helpen bij het schoonhouden van de kleedkamers en 
andere ruimtes, innemen en uitdelen van sleutels, begeleiden naar de juiste velden, benodigde zaken 
regelen als hoekvlaggen, ballen, reserveshirts etc. en zoveel mogelijk vragen beantwoorden.  Maar ook 
bijv. uitslagen via de APP invoeren of navragen. 
We moeten wel op je kunnen rekenen, je kan een keertje proef draaien maar als je ervoor gaat dan 
rekenen we ook voor dit seizoen op je. 
Wil je eerst informatie, mail dan even met robmoerbeek@gmail.com of een bestuurder. 
 
Een sportieve topper voor de aspiranten 
Tos-actief kan bij de aspiranten een student CIOS/ALO/ROC plaatsen die minimaal 1 seizoen wil 
helpen bij de organisatie van het aspirantenbestand op de woensdagmiddag van 16.30-19.30 
uur.  Zowel organisatie, administratie als trainingsstof zijn items die je kan leren en die je kunnen helpen 
bij de opleiding. 
Afhankelijk van jouw persoonlijke studiesituatie kunnen we je ook een kleine vergoeding bieden. 
 
Ben je geïnteresseerd ?  mail dan voor een afspraak met robmoerbeek@gmail.com 
 
P.S. een ouder of speler die hierin mogelijk ook in is geïnteresseerd mag ook reageren. 
 
Ouder/senior voor het smoelenboek van de jeugd 
Jarenlang is het "smoelenboek" van alle trainers/leiders van onze jeugd bijgehouden door een vader. 
Jammer genoeg het afgelopen jaar niet meer. 
Kinderen, spelers maar ook de organisatie gebruikten dit smoelenboek regelmatig, kinderen konden 
snel achterhalen wie ze soms moesten hebben. We missen dit onderdeel nu en zouden graag met een 
vrijwilliger in contact komen die dit "smoelenboek" weer een update gaat bezorgen en foto's , namen en 
teams bij elkaar brengt.  Een eenmalige jaarlijkse inzet voor een handig iemand en of een handig 
programma. U zou ons echt helpen. 
 
Info bij robmoerbeek@gmail.com     
 
 
 


