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Nieuwsbrief – juni 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 5e  en laatste nieuwsbrief voor het seizoen 2016/2017 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
Vrijwilligersorganisatie TOS Actief - Op zoek naar versterking! 
Momenteel zijn wij hard zoek naar een penningmeester die onze club financieel gezond kan houden en 
helpen de volgende stap te maken naar een nog mooiere vereniging. Voor informatie contact ons 
bijvoorbeeld via: voorzitter@tos-actief.nl of via een van de andere bestuursleden.  
 
Daarnaast zijn wij op zoek naar versterking op meerdere fronten, jullie hulp is hard nodig om de club in 
zijn huidige vorm te behouden en aan een goede toekomst te kunnen werken! 
 
Er zijn veel vacatures bij TOS Actief – 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. 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  
 

3. 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  
 

4. 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  
Martin Boersma - voorzitter Technische Jeugd Commissie TOS-Actief 
mgboersma@gmail.com en mobiel 0652031424 

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

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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Ook is TOS-Actief op zoek naar 2 vertrouwenspersonen (M én V) 
TOS-Actief is op zoek naar 2 vertrouwenspersonen met ingang van het komend seizoen, 
we zoeken een mannelijk én een vrouwelijke vertrouwenspersoon zodat de drempel om  
contact te zoeken als iemand daar behoefte aan heeft zo laag mogelijk is. 
 
Deze vertrouwenspersonen zullen we dan vragen de bijbehorende cursus te volgen (VCP), 
via de site van NOC NSF. Ook zullen ze worden ingewerkt door onze huidige vertrouwenspersoon, 
en zullen worden betrokken bij het bijwerken van de omgangsregels, zodat men elkaar makkelijker kan 
aanspreken op ongewenst gedrag. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Voorzitter via: voorzitter@tos-actief.nl 
 
 
TOS heeft een nieuwe kledingleverancier! 
Het bestuur van TOS-Actief heeft gekozen om de kleding en materialen de komende jaren te betrekken bij 
100% Voetbal. De kwaliteit van de kledinglijn, inclusief een aparte dames-lijn is goed, de belofte dat de 
voorraad groot is en het feit dat 100% Voetbal “gewoon” om de hoek in Amterdam-Oost is gaf de doorslag! 
Binnenkort kunt u langsfietsten bij de Pretoriusstraat voor uw TOS spullen - absoluut handig. Momenteel is 
het contract getekend en binnenkort komt 100% met een definitieve catalogus - maar men kan al naar de 
winkel om te bestellen!!! 

 
Zomersluiting TOS actief 
De laatste trainingen zijn voorbij en TOS is toe aan enkele weken rust. De kantine en het clubgebouw 
zullen vanaf 1 juli tot eind augustus gesloten zijn.  
 
Seniorenteams die graag de zomer willen doortrainen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om 
hun ballen te pakken via de achterdeur van het ballenhok. De rest van het gebouw is niet toegankelijk.  
  
Met de latere seizoenstart dan voorheen (zie bericht KNVB-speelkalender), zullen wij september 
gebruiken om ons voor te bereiden. In de week van 4 september zullen de trainingen weer starten in 
overleg met de TJC en teamleiding. Wij verwachten wederom te gaan genieten van hopelijk een mooi 
en sportief voetbalseizoen! 
 
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 
competitieaftrap in het weekend van 26 en 27 augustus. De Hoofdklasse is één weekeinde later aan de 
beurt op 2 en 3 september. 
 
Digitaal wedstrijdformulier wordt vervangen door de wedstrijdzaken-app  
 
Vanaf het seizoen 2017/’18 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. 
Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de wedstrijdzaken-app gaan. 
Ieder lid (speler of staf) kan via de wedstrijdzaken-app zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen 
raadplegen en ook de digitale spelerspas(sen). Wedstrijdofficials kunnen de wedstrijdzaken-app tevens 
gebruiken voor hun persoonlijke programma (aanstellingen) en bondsofficials kunnen via de app 
eventueel een afmelding doorgeven, net als via het Official Portal.  
 
Met de Wedstrijdzaken-app  leg je het volledige wedstrijdformulier van jouw voetbalwedstrijd digitaal 
vast op je mobiele telefoon. Van spelersopgaaf tot wissels en van tuchtzaken tot het invoeren van de 
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eindstand. Alles wat je voorheen op het DWF deed, kun je nu in de app invoeren. Heb je akkoord 
gegeven op het wedstrijdformulier, dan wordt het formulier automatisch doorgestuurd naar de bond. Dit 
scheelt dus weer een hoop extra werk voor de club en haar vrijwilligers! 
 
Nieuwe spelvorm KNVB  
Voor de nieuwe spelvormen voor de jongere jeugd zijn nieuwe doeltjes besteld en zal veld 2 voor 
aanvang van het nieuwe seizoen van de juiste belijning worden voorzien. Wij zijn hier momenteel voor 
in overleg met het sportparkbeheer vanuit de gemeente Amsterdam.  
 
Succesvolle en zeer geslaagde jeugdkampen 
Op zaterdag 10 en zondag 11 juni was het kamp voor 2e-jaars F 
en alle E jeugd. We zijn voor het net als vorig jaar naar het 
YMCA Kampeercentrum in Leusden geweest.  
 
Met 88 kinderen en 25 begeleiders is het een fantastisch 
weekend geworden! We hadden prachtig weer en een vol 
programma. Zo was er een bezoek aan het Nationaal Militair 
Museum in Soest, een speurtocht, een spellencircuit (met veel 
water) en natuurlijk een voetbaltoernooi. Tussendoor was er 
voldoende tijd om vrij te spelen. Mede door de inzet van alle 

begeleidende ouders is het weekend zonder incidenten in een heel goede sfeer 
verlopen. Dank daarvoor. Ook gaat dank uit naar Richard Limburg die geholpen 
heeft bij het organiseren van de speurtocht en de spelletjes. 
 
Speciale dank gaat uit naar Café Bern dat de shirts die iedereen aan had heeft 
gesponsord. Zonder dit soort bijdragen is het moeilijk om een kamp van deze 
omvang te organiseren.  
 
 

Voor volgend jaar hebben we gelukkig opvolging gevonden voor de 
organisatie van het kamp! Mireille Steenkamer van de huidige JO9-1 die 
dit jaar mee was als begeleider wil volgend jaar de kar trekken. Super!  
 
Ook het F-kamp, dat traditiegetrouw in het gebouw van TOS Actief , in het 
weekend van 10 en 11 juni werd gehouden was zeer geslaagd. Zelfs onze 
beveiligingsdienst kwam een momentje kijken omdat het zo gezellig uit zag in het clubhuis! 
 
Dank, ook namens Ronald Klapwijk en Fokke Rispen, aan alle ouders en andere vrijwilligers voor het 
helpen organiseren van deze 2 mooie ervaringen voor onze jeugdleden!!  
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Komend seizoen geen TOS Actief heren senioren zaterdag 1  
Half februari heeft het bestuur een geplande evaluatie uitgevoerd van TOS actief Zaterdag heren 1. 
Er is geëvalueerd middels interviews met spelers, technische staf en andere betrokkenen, en het team 
is tegen het licht gehouden op 5 punten, waarvan bekend was dat deze voor TOS van belang waren, te 
weten: 
 
1. De zaterdag 1 als boegbeeld voor de vereniging  
- Men is trots op het team 
- Senioren willen graag in het team spelen 
- Voorbeeldfunctie voor de jeugd 
 
2. Participatie van de teamleden bij de vereniging 
- Spelers (deels) zetten zich actief in voor de vereniging (commissies, jeugdtrainingen) 
 
3. Teamgevoel binnen de zaterdag 1 
- Het team positioneert zich als 1 team en wordt zo ook gezien door de vereniging  
- De trainingsopkomst is voldoende om de zogenaamde ‘prime time’ tijden (maandag en woensdag om 
20.00 uur) te verantwoorden naar de overige senioren en oudere jeugdteams) 
 
4. Plezier in het voetbal binnen het team 
- TOS gevoel uitstralen naar buiten 
- Van onbesproken gedrag tijdens wedstrijden (geen incidenten of iets dergelijks) 
- Aantrekkelijk voor het TOS publiek om op zaterdag naar een wedstrijd van de zaterdag 1 te kijken. 
 
5. Prestatie  
- Het team doet goed mee in de poule 
- Het team is een plek waar de beste senioren graag willen spelen  
- De balans tussen plezier en prestatie is goed  
 
Deze punten zijn niet los van elkaar te zien en het bestuur heeft naar de combinatie en balans van deze 
punten gekeken. Op al de bovengenoemde punten is in zijn totaliteit onvoldoende gepresteerd.  
 
Naar aanleiding van de evaluatie, de signalen die wij van andere TOS-leden kregen, en het algemene 
beeld dat het bestuur heeft van het seizoen 2016/2017 en de 2 seizoenen daarvoor, heeft het bestuur 
besloten om niet verder te gaan in seizoen 2017/2018 met de technische staf en het gehele team in 
deze vorm, maar te kiezen voor “een stap terug” om later twee stappen vooruit te kunnen doen, mede 
ook omdat gebleken is dat een brede selectie noodzakelijk is om goed voor de dag te komen en we 
ernaar streven dus 2 teams te hebben, zodat er wekelijks een representatief team op het veld kan 
verschijnen. 
 
Het seizoen 2017/2018 zal gebruikt worden om vanuit een goede basis en heroverwogen technisch 
beleid, een nieuw eerste heren elftal op te tuigen. Waarbij de huidige speler van de huidige Zaterdag 1 
ook van harte welkom zijn, aangevuld met andere senioren en leden die doorstromen vanuit de jeugd. 
 
We streven ernaar in het seizoen 2018/2019 een representatief TOS Actief heren 1 neer te zetten, maar 
zullen niet schromen nog een jaar te wachten als het nodig is om een goed team neer te zetten. 
 
TOS neemt derhalve afscheid van Abdelhak als trainer en Thomas als zijn assistent. Het bestuur hecht 
er aan toe te voegen dat het besluit om niet verder te gaan in huidige vorm verre van volledig toe is te 
schrijven aan deze technische staf, gezien dit een ontwikkeling was die zich al enige jaren voordeed en 
het tijd werd voor een grote stap om opnieuw op te kunnen bouwen.  
 
We bedanken het team, Thomas en met name Abdelhak voor zijn jarenlange inzet voor TOS, als trainer 
én als vrijwilliger, en hopen hem nog vaak te zien bij TOS Actief! 
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Glasgowtrip van TOS-Actief “vrijdag-avond” 
Halverwege Juni zijn is de “vrijdag-avond” van TOS alweer 
voor de 3e keer voor een “interland” op stap geweest, na 
Roemenië en Engeland (Nottingham) de afgelopen jaren was 
dit jaar Schotland (Glasgow) aan de beurt. In goede traditie is 
ook deze 3e interland verloren gegaan tegen een stel stugge 
schotten: 
 
Bijzonder deze keer was dat Rob Moerbeek mee was als 
technische staf en als presentje voor zijn 50 jarig jubileum 
voor TOS-Actief: 

 
Helaas hebben ook zijn 
tactische aanwijzingen niet 
kunnen zorgen voor de 1e 
overwinning, TOS heeft in goede traditie verloren, maar dat heeft de 
pret en het plezier zeker niet verstoord. 
 
 
De dag erna is er genoten van de interland Schotland – Engeland in 
een Pub… waarvan de foto’s niet worden gedeeld alhier.. 
 

 
Agenda vervolg seizoen 
 

• 1	juli	 	 	 Sluiting	gebouw	TOS	Actief	
• 4	september		 	 opening	seizoen	–	start	trainingen	

 
Een specifiekere agenda voor start seizoen zal in augustus volgen! 

		
 
 


