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Nieuwsbrief – maart 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuwe penningmeester    
We hebben een nieuwe penningmeester gevonden! Kimm Henricks gaat het penningmeesterschap in 
eerste instantie samen met Peter Odenhoven oppakken. Wij hopen dat Kimm snel ingewerkt raakt en 
wij ook voor de duo-rol die Peter voorlopig nog vervult een opvolger vinden. Kimm zal bij de 
eerstvolgende ledenvergadering officieel als kandidaat ter stemming voorgedragen worden.  
 
Kimm stelt zich even voor: 

Beste TOSsers! 
 
Even een kort voorstelmomentje, ik ben Kimm Henricks, 27 jaar, 
werkzaam als arts op de Spoedeisende Hulp in Almere en voetbal nu 
sinds 2,5 jaar met veel plezier bij TOS-Actief. Ondertussen zijn wij 
(Zaterdam VR2) de strijd aangegaan met het nieuwe vrouwenteam om 
onze vertrouwde titel van Dames 1 weer terug te winnen! Tijdens mijn 
middelbareschooltijd heb ik achter de bal aangerend bij S.V. Saestum, 
de club waar mijn vader ook speelde. Helaas ben ik nooit zo goed 
geworden als hij en kan ik niet met een keiharde knal vanaf de 
middellijn scoren. Maar toch, blijven zoeken en tijdens de studie ooit 

een blauwe maandag geprobeerd te spelen bij DVVA, maar daar vond ik geen aansluiting. Wel was ik 
zeer actief bij AEGEE-Amsterdam (waar TOSDRI en mijn huidige team vandaan komen) en daar heb 
ik o.a. een bestuurs-jaar gedaan met als functie Penningmeester. Het is al even geleden maar deze 
kennis ben ik op dit moment aan het ophalen zodat ik de komende tijd de Penningmeester van TOS-
Actief kan zijn. Tenminste, als jullie mij accepteren op de volgende Algemene Ledenvergadering! 
 
 
Nieuwbouw 2015 
Start nieuwbouw is in zicht! Het is nu wachten op een definitief besluit omtrent de subsidie.  
De acties om doormiddel van obligaties zo min mogelijk bij de bank te hoeven lenen hebben hun 
vruchten afgeworpen. Om helemaal vrij te zijn van een lening bij een bank hebben wij nog een kleine 
€ 20.000,- te gaan. Bij dezen een oproep aan iedereen die 3.5% rente wil ontvangen en hun club wil 
ondersteunen bij het realiseren van de uitbreiding van de accommodatie. Wil je liever investeren, dan 
is het mogelijk om palen voor de nieuwe fundering te kopen. Deze palen worden voor €500,- per paal 
met jouw naam de grond in geslagen! 
 
Steun je de club en meldt je bij Tom Fresen. 
	  
Jeugd: Meiden E2 van start 
Zaterdag 14 februari gingen de meiden van de ME2 als nieuw team van start in de 
voorjaarscompetitie. De ME2 is het negende meisjesteam van TOS-Actief. Negen enthousiaste 
meisjes begonnen aan hun eerste competitieduel. We zullen vast nog veel van deze meiden horen dit 
seizoen en de komende jaren. Erg leuk en goed dat twee moeders dit keer het trainingskoppel 
vormen! Ondersteund door een aantal meiden van de MB1 (erg goed ook dames!) en dat alles weer 
georganiseerd door onze combinatiefunctionaris Suzanne Bakker, de technisch coördinator van de 
meidenafdeling. Dankzij de samenwerking met de gemeente zijn er vanuit de BuurtSportVereniging 
(BSV) in Zeeburg twee meisjes doorgestroomd naar de nieuwe ME2 van TOS-Actief. De oprichting 
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van de ME2 toont aan dat we een sterke meidenafdeling hebben met in elke jaargang een team 
waardoor we voor veel zoekende meisjes meestal wel een plekje kunnen vinden om te gaan 
voetballen.  
Ons volgende doel is de oprichting van een meiden F-team! Hier horen jullie nog meer over. 
 
Paastoernooi 
PRIJSVRAAG !!  
Wij zijn op zoek naar mooie en leuke prijzen voor onze succesvolle paasloterij! 
Heb je iets in de kast of op zolder dat daarvoor geschikt is of werk je bij een bedrijf dat graag een 
sportief doel dient? Laat het weten of neem de spulletjes mee naar de club.  
Iedere woensdag vanaf 16.45 uur zijn Desiree en Willem aanwezig om prijzen in ontvangst te nemen.  
 
Heeft het bedrijf waar je werkt een overvol magazijn of dikke portemonnee en bestaat er interesse om 
het paastoernooi te steunen? Dan kun je contact opnemen met Jacqueline van den Burg voorzitter 
jeugdcommissie Tos Actief- meersjak@gmail.com 
 
En om in de prijzen te blijven...........wie de leukste, grootste of mooiste inbreng heeft wint de 1e prijs 
die we hebben binnengekregen. Wil je weten wat dat is WIN! 
 
Scheidsrechterscursus 
Goed Nieuws! We hebben 12 aanmeldingen voor de TOS-Actief/ KNVB Basisopleiding 
Scheidsrechter. Als het meezit beginnen we maandag 2 maart. 
Minder goed nieuws. We hebben zover 1 praktijkbegeleider (Ernst Grothe) en 1 die dit overweegt. 
  
HELP JIJ OOK MEE? 
Omdat de club aandacht voor spelregels en verbetering van de kwaliteit van onze scheidsrechters in 
het bijzonder al zolang voor ogen heeft, wil ik jullie vragen om nog een extra stap te zetten en hierbij 
te ondersteunen. 12 cursisten betekent dat we 4 begeleiders nodig hebben, maar omdat dit mogelijk 
teveel tijd vergt, kunnen we dit ook over meerdere personen verdelen. 
  
Praktijkbegeleider? Wat doet ie dan? 
De praktijkbegeleider heeft een cruciale rol binnen de opleiding, om samen met de docent de cursist 
optimaal te ontwikkelen. Hij/ zij is tijdens een voorbereidende avond en elke cursusavond aanwezig en 
observeert tijdens de cursus en stage-wedstrijden m.g.v. standaard formulieren en koppelt terug naar 
de docent. 
 
Spelregelbewijs 
De invoering van het spelregelbewijs is een van de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor 
sportiviteit’. Per seizoen 2014/’15 zijn B-junioren verplicht het spelregelbewijs te halen. 
Nog niet iedereen heeft het spelregelbewijs gehaald. Wij benadrukken dat het cruciaal is om te halen, 
om te mogen blijven voetballen in KNVB competitieverband.  
  
 
Agenda & Toernooien voorjaar/zomer 2015  
- 21 maart TOS Games & Pizza avond 
- 3/4/5 april  Paastoernooi 
- 22 mei HvA toernooi 
- 30 mei  TOS seniorentoernooi 
- 6 juni  GNSK toernooi vanaf 16.00 uur Bain&Co 
- 13/14 juni WK Amsterdam 
- 20/21 juni  E-Kamp (en vooralsnog ook het F-Kamp) 

Spreekuren 
Iedereen, die vragen heeft over het reilen en zeilen bij TOS-Actief kan terecht op een van de  
spreekuren: 
 
Jeugd donderdagavond  Senioren woensdag- en donderdagavond op afspraak  
19.00 - 20.00 uur  via secretaris@tos-actief.nl 
  


