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Nieuwsbrief – juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 4e nieuwsbrief voor het seizoen 2017/2018 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
Zomersluiting  
Het gebouw, de kantine en de kleedkamers zullen vanaf zondag 1 juli gesloten zijn voor de zomerstop. 
Vanaf zaterdag 25 augustus is de boel weer open om het nieuwe seizoen voor te bereiden.  
Wij wensen iedereen een mooie en sportieve zomer toe!! 
 
Jeugdnieuws en belangrijke informatie 
 
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang: 
 

§ 23-24	juni:		 	 F-kamp	bij	TOS	
§ 30	juni	-	1	juli:		 	 E-kamp	in	Leusden.	
§ 11	-	15	juni:		 	 laatste	trainingen	
§ 13	juni:		 	 afscheid	trainers/	leiders	bij	de	E	en	F.	
§ 27	-	31	augustus:		 start	trainingen	
§ 1/	2	september:		 eerste	speelweekend	–	deze	wedstrijden	kunnen	niet	worden	verplaatst	

 
Afscheid E & F trainers woensdag 13 juni 
Op woensdag 13 juni vindt traditiegetrouw een wat extra uitgebreid, feestelijk afscheid plaats bij de E & 
F, en biedt TOS u als trainer/coach/ leider een drankje/ hapje aan. Komt allen. Aanvang om 18:45 uur! 
Ouders, komen jullie ook weer met z'n allen? 
 
Eerste trainingsweek: 27 - 31 augustus 
Aangezien op 1/ 2 september de eerste wedstrijden worden gespeeld, moeten we er voor zorgen dat 
onze meiden en jongens een moment hebben gehad om zich gezamelijk voor te bereiden. De eerste 
trainingen vinden daarom de week voorafgaand plaats. 
 
Alle supporters achter de hekken.  
De nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen zorgen soms voor wat chaos en onduidelijkheid dicht op het 
veld. Met ingang van het komend seizoen stellen we daarom een nieuwe simpele regel in voor de 
gehele jeugd. We willen alle supporters vriendelijk verzoeken om gedurende de wedstrijd achter de 
hekken te blijven. Dit geeft onze kinderen en spelbegeleiders/ coaches/ grens- scheidsrechters de rust 
om zich op de wedstrijd te concentreren. Spelbegeleiders en scheidsrechters zorgen 
voor de handhaving hiervan. We rekenen op uw begrip en steun hiervoor; wijs elkaar er  
indien nodig even op. Hartelijk dank! 
 
Afscheid en Welkom 
Jesse Kuiper heeft in 2018 afscheid genomen als duo-secretaris ledenadministratie. 
Jesse is opgevolgd door Rascha Fresen. TOS bedankt Jesse voor zijn inzet de 
afgelopen 5 jaar!! Jesse heeft in samenwerking met andere TOS-vrijwilligers de 
ledenadministratie enorm vernieuwd en klaar gemaakt voor de komende jaren. Jesse 
bedank!!  
 

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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Wendy de Haan neemt afscheid als wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Vanaf volgend seizoen zal 
Wieneke Buikhuisen samen met Johan Zwaan de het wedstrijdsecretaris-duo voor de jeugd vormen. 
Johan vertelt: We zochten een wedstrijdsecretaris voor de (jongens)pupillen en hij vond er gelukkig een 
voor de junioren- en meidenteams een in Wieneke Buikhuisen. Tot voor kort teamleider van JO12-1 en 
JO14-1. Johan heeft de afgelopen seizoenen veel contact met Wieneke gehad en weet zeker dat zij 
een goeie vervanger voor Wendy de Haan zal zijn. 
TOS Actief verwelkomt Wieneke van harte en bedankt Wendy voor haar inzet de afgelopen jaren, 
zonder Wendy zou het elk weekend in de soep zijn gelopen. Super bedankt Wendy!!!!!  
 
KNVB berichten – seizoen in beeld 
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Er zijn nog steeds vacatures!!!??? Dus 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. 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. 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    
 

5. 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 
 

• 11	-	15	juni	 	 Laatste	trainingen	
• 13	juni	 	 	 Afscheid	trainers/	leiders	bij	de	E	en	F.	
• 23-24	juni		 	 F-kamp	bij	TOS	
• 30	juni	-	1	juli	 	 E-kamp	in	Leusden.	
• 1	juli	 	 	 Algehele	sluiting	gebouw	

 
 


