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Nieuwsbrief – Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 2e nieuwsbrief voor het seizoen 2017/2018 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
Algemene Ledenvergadering 2017 – donderdag 30 november 
Op donderdag 30 november 2017 organiseren wij vanaf 20uur de algemene ledenvergadering 2017. 
Hier zal terug gekeken worden op het afgelopen seizoen en zullen belangrijke items onder de aandacht 
of ter stemming worden gebracht.  
 
Dit jaar zullen de financiële stukken beperkt zijn, omdat er op dit moment geen penningmeester is en 
Peter Odenhoven deze functie waarnemend invult. Dank aan Peter hiervoor! en nogmaals een 
dringende oproep aan de leden om invulling te geven aan deze rol. De agenda en nodige stukken 
zullen uiterlijk 2 weken van te voren op de TOS-actief website gepubliceerd worden.  
 
We hopen velen van jullie te zien 30 nov voor de inhoud van de ALV en een hapje/drankje achteraf! 
 
Leuk! - vele festiviteiten voor jong en oud(er) de komende maanden! 

• Zaterdag	25	november	een	TOS	Actief	mega-super	voetbalquiz	met	een	van	de	beste	
quizmasters	van	de	regio,	lekker	eten	en	van	alles	te	drinken.	

• Sinterklaasfeest	op	woensdag	29	november	voor	JO8	en	JO-7(M),	oftewel	alle	nu	spelende	
eerstejaars	F.	

• Zaterdag	30	december	Oliebollen	toernooi	voor	meisjes/jongens		onder	13/12	onder	11/10	en	
onder	9/8	in	Luchthal	Diemen.	

• Zaterdag	13	januari	de	nieuwjaarsreceptie	met	
het	hoge	hoeden	toernooi	voor	alle	leden	en	
aansluitend	een	receptie	en	feest.	

 
Wedstrijd Veteranen Zondag 1 
oktober groot succes!  
De veteranen en Oud-Veteranen speelden zondag 1 
oktober een wedstrijd tegen elkaar.  
 
Dit was zo’n groot dat ze dit graag nog eens over willen 
doen naar verwachting in mei 2018. 

 
 
 
Gebouwencommissie is goed bezig! 
Het ‘opfrissen’  van de  kantine is bijna klaar! Verwachte 
afronding is rond 30 november 
Er zijn nieuwe zithoekjes gemaakt, de verlichting is vernieuwd 
en de overige aankleding wordt opnieuw ingericht.  
Volgend jaar volgt een schilderbeurt voor het ‘oude’ deel, dit 
staat voorlopig gepland in het voorjaar 2018  

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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Sponsorcommissie zorgt voor extra verenigingsbudget!  
Deze maand hebben de jongens en meiden teams van 8 tot 11 jaar meegedaan aan de TOS grote 
doelpunten actie om geld in te zamelen voor de extra doelen en materiaal dat nodig is voor de nieuwe 
spelvorm van het jeugdvoetbal.  Alle teams hebben sponsors geregeld, en voor ieder doelpunt dat hun 
team scoorde op 7 oktober is geld gedoneerd.  
  
De teller van deze actie staat inmiddels al boven €3000 en dus ruim boven de beoogde € 2.500 !!!   
  
Natuurlijk doet de leden dit voor de club, maar daarnaast mag het team dat het meeste geld inzamelt 
als beloning gaan bubbelvoetballen. Wordt het de MO 11-1, JO 10-2 of komt de JO 9-1 langs zij? Wie 
weet is er wel een team dat alles heeft opgespaard en in 1 keer naar de eerste plek stoomt? 
  
Bekijk hier de actuele stand van de actie en de teams! 
(https://crowdfundingvooramateurverenigingen.nl/tos-actief/goal/view/grotedoelpuntenactie)  
  
Jan Dirk Zwaag en Merik te Grotenhuis, van de sponsorcommissie, gaan de komende tijd aan de slag 
met meer acties, initiatieven om wat extra budget voor TOS en al haar leden te realiseren. 
 
Wedstrijdzaken app 
De wedstrijdzaken-app lijkt na wat opstartproblemen nu goed te werken! 
Bij vragen van scheidsrechters die zich willen aanmelden, van leiders (vanaf JO13) of anderen graag 
contact opnemen met ledenadministratie via: ledenadmin@tos-actief.nl  
 
Er zijn nog steeds vacatures!!! – 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. Kantinecommissie – leden (maximaal 2 uur per week)  
à voor een beschrijving van de invulling contact:  kantine@tos-actief    
 

3. 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  
 

4. 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  
 

5. 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 

 
6. 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    
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Agenda vervolg seizoen 
 

• Maandag	30	oktober	een	bijeenkomst	voor	diverse	jeugd-activiteitencommissies		

• Zaterdag	25	november	de	TOS	Actief	mega-super	voetbalquiz		

• Sinterklaasfeest	op	woensdag	29	november		

• Zaterdag	30	december	Oliebollen	toernooi		

• Zaterdag	13	januari	de	nieuwjaarsreceptie	en	festiviteiten	

 
 
 


