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Nieuwsbrief – Oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Beste TOS’ers, 
 
Hierbij de 2e nieuwsbrief voor het seizoen 2018/2019 met alle belangrijke info van jullie club!! 
 
Secretaris Gezocht! 
Wil je onderdeel zijn van TOS-Actief en mede bijdragen aan de ontwikkelingen die nu gaande zijn? 
Dan spreken we je graag! Het bestuur zoekt een nieuwe Secretaris, een belangrijke en 
verantwoordelijke functie binnen het kernbestuur (Voorzitter, Penningmeester, Secretaris). 
 
Onze huidige onvolprezen Ruben stopt er helaas mee na 6 jaar. Kerntaken zijn: coördinatie van de 
communicatie binnen de club, aanspreekpunt KNVB en gemeente Amsterdam, organiseren van het 
bestuur (niet makkelijk! wel leuk!!) en faciliterende zaken zoals toegang & veiligheid. 
 
Voor meer info contact Ruben via: secretaris@tos-actief.nl  
 
Ook Gezocht: Social Media Redacteur 
Hebben Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Tinder geen 
geheimen voor je? (oeps, die laatste is wellicht wat minder van belang..) dan willen we je graag hebben 
als Social Media Redacteur. Bijvoorbeeld het automatisch plaatsen van nieuws op Facebook en Twitter, 
het doorsturen van leuke photos naar Instagram.. het plaatsen van persberichten op LinkedIn.. in de 
toekomst de nieuwe mogelijkheden van WhatsApp gebruiken.. we willen graag meer aanwezig zijn in 
die wereld.. we horen graag van je! 
 
Voor meer info contact wederom de secretaris via: secretaris@tos-actief.nl  
 
Walking Football 
Na een pilot samen met GeuzenMiddenMeer en trainingen van Sonny Silooy is het eindelijk zover: 
Walking Football bij TOS! Vanaf donderdag 8 oktober om 13:00 zal er in principe elke donderdag de 
mogelijkheid worden geboden om aan Walking Football te doen? Ben je al wat jaartjes ouder en kriebelt 
het voetbalvirus nog steeds (of ken je iemand die dat heeft)? Kom donderdag a.s. naar TOS om 13:00! 
 
Meer informatie, contact Rein Fransen: r.fransen@upcmail.nl 
 
KIKA Sponsor-loop  
Op woensdag 17 Oktober is er voor de Jeugdteams JO8 t/m JO12 en de aspiranten een sponsorloop 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij) en de club. 
De trainingen gaan op 17 oktober gewoon door. Er wordt namelijk gelopen rond het wisselen van de 
trainingen, tussen 18:30 en 19:00 uur. Gedetailleerde instructies en de sponsorkaarten worden via een 
e-mail aan alle teams en op de TOS-Actief website verspreid. Gedrukte sponsorkaarten liggen vanaf 
woensdag 3 oktober in de bestuurskamer. 
  
De loop wordt georganiseerd door (oud) TOS-Actief en WVHEDW spelers James Koh, Jorrit Terpstra 
en Stijn Meijers. Zij zullen de New York marathon voor KIKA gaan rennen. Samen met de kinderen 
willen zij graag zoveel mogelijk geld inzamelen in de strijd tegen kinderkanker. 

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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Het team dat het meeste geld binnenhaalt, trakteren de organisatoren op een rondleiding door de Johan 
Cruijff Arena! Degene die persoonlijk het meeste geld ophaalt, krijgt ook nog eens 2 kaartjes voor 
Klimpark 21.  
  
 
Nieuwe wedstrijdvormen pupillen 
Als bekend spelen de onder 10 pupillen vanaf dit seizoen ook 6 tegen 6, de onder 11 en onder 12 
pupillen zijn hun wedstrijden in een 8 tegen 8 wedstrijdvorm op een aangepast half veld gaan spelen. In 
tegenstelling tot de onder 8, 9 en 10 pupillen worden de wedstrijden bij deze leeftijdscategorieën geleid 
door een pupillenscheidsrechter, bij de JO10 teams is er nog een spelbegeleider aanwezig. Verder 
worden er bij de JO10 geen rangen en standen meer gepubliceerd. Vanaf de onder 11 leeftijdscategorie 
publiceert de KNVB ook actief rangen en standen. 
Aangezien er geregeld nog wat onduidelijkheid is over de details van de nieuwe wedstrijdvormen, zoals 
over de rol van de spelbegeleider, hierbij de links naar KNVB pagina’s met gedetailleerde informatie en 
goede video’s: 
 
Veranderingen voor de jeugd onder 10: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8,-9-en-10  
 
Voor wat er wijzigt voor onder 11 en onder 12: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-11-en-onder-12 
 
 
Fans achter de hekken 
De nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen zorgen soms voor wat chaos en onduidelijkheid dicht op het 
veld. Met ingang dit seizoen geldt daarom een nieuwe simpele regel 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- en 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! 
 
 
Veld 3 weer in gebruik 
Vanaf het weekend van 13 oktober kunnen we weer gebruik maken van veld 3, het grasveld tussen het 
honkbalveld en Fortius. We hopen nu dit veld weer in gebruik is veld 4 minder in te hoeven zetten voor 
wedstrijden.  
 
Veldindeling op wedstrijddag 
Af en toe is er nog verwarring over de indeling van de velden op de wedstrijddag. Leidend is NIET het 
veld dat op voetbal.nl staat maar het veld dat op www.tos-actief/wedstrijdprogramma staat. Als je klikt 
op de kleine i naast de wedstrijd zie je op welk veld je moet spelen en welke kleedkamer voor jouw 
team is. Vriendelijk verzoek aan met name de zaterdag Jeugd leiders om je vooraf altijd even in de 
bestuurskamer te melden. Daar krijgen zij te horen op welk veld er wordt gespeeld. Dit om verwarring te 
voorkomen. 
 
 
Keeperstraining Jeugd 
Vanaf maandag 1 oktober wordt er weer keeperstraining gegeven. 
Voor meer informatie: Marcel Beumkes, via e-mail: marcelb2312@gmail.com 
 
Rooster: 
Maandag 16:15 t/m 17:15 uur : leeftijden O8, O9, O10 en O11  
Maandag 18:30 t/m 19:15 uur : leeftijden O12, O13 en O14  
Maandag 19:15 t/m 20:00 uur : MO14  
Donderdag 18:45 t/m 19:45 : leeftijden O15, O17 en O19 
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Sponsor TOS Actief naar het volgende decennium! 
TOS is volop in beweging! Het nieuwe bestuur is flink aan het doorpakken en vrijwilligers blijven zeer 
betrokken en dat is fijn!  
   
Onlangs hebben we het voor elkaar gekregen dat de jeugd twee keer in de week kan trainen, kunnen 
we na jaren met trots een 1e elftal presenteren en krijgen we het nog steeds voor elkaar om een 
jeugdkamp te organiseren. Dit hebben we kunnen doen met de variabele inkomsten uit de kantine en 
met de vaste inkomsten het contributie geld. Ondertussen wordt het tijd om ervoor te zorgen dat we 
meer structurele inkomsten genereren! Hoe fijn zou het zijn als we met leuke activiteiten door kunnen 
gaan en bijvoorbeeld kunnen investeren in een 2e koffiezetautomaat, een narrowcastingscherm voor 
reclame-uitingen, een panna-veldje, opknapbeurt voor de kantine en op langere termijn trainers 
aanstellen.  
 
Daar kunt u bij helpen! Word sponsor!  
 
En dat is niet eens zo heel ingewikkeld (maar wel doeltreffend). Om ieders portemonnee tegemoet te 
komen hebben we verschillende sponsorpakketten. Voor €100,- per jaar kunt u TOS al sponsoren, uit 
persoonlijke naam, als vriend van TOS. Liever een team sponsoren en tegelijk uw bedrijf promoten? 
Dat kan; stel je voor... heel JO-09 met uw bedrijfslogo! Misschien vindt u een reclamebord rondom de 
velden effectiever om uw naamsbekendheid te vergroten. Dan is het goed om te weten: gegarandeerd 
een VIP plek voor reclameborden langs de TOS-velden voor wat betreft zichtbaarheid. Denk aan alle 
mensen die uw logo zien tijdens de druk bezochte wedstrijden, op weg naar de Jaap Eden baan (> 
100.000 bezoekers per jaar!) en dan nog eens de mensen die wegen en paden langs TOS gebruiken 
als route naar nabij gelegen sportverenigingen....  
Ondertussen werken wij door aan nog meer opties om sponsoring te bekrachtigen en inkomsten voor 
de club te krijgen. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor vlaggenstokken bij de ingang 
van het sportpark. Vorig jaar organiseerden we voor het eerst de Grote Doelpunten-actie. Een initiatief 
waarbij de jeugd van TOS op een bepaalde speeldag hun doelpunten laten sponsoren. We hebben toen 
maar liefst €3.500,- opgehaald! Dit najaar willen we het nog grootser oppakken.   
 
Wij hopen u langs deze weg een kijkje achter de schermen van TOS te kunnen geven, om u te laten 
weten dat we de zaken serieus oppakken en ons inzetten om de leden én de club nog meer te bieden. 
En dat u zich bewust bent dat we daarbij uw bijdrage nodig hebben! Natuurlijk staan we open voor 
ideeën en nog meer maatwerk op gebied van sponsoring.  
 
Met sportieve groet.  
 
Merik te Grotenhuis 06 290 358 85  
Jan Dirk Zwaag 06 383 26756  
 
Meer informatie 
https://www.tosactief.nl/Data/TOSactief/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_664/TOS-
Actief_sponsor_leaflet.pdf  
 
Aanmelden vrienden van Tos:  https://www.tos-actief.nl/665/vrienden-van-tos/  
 
 
 
 
  



- 4 - 
Reageren op deze nieuwsbrief kan via de secretaris (secretaris@tos-actief.nl) 

 

Algemene ledenvergadering 2018 
De ALV staat gepland voor donderdag 29 november om 20.00uur. Komt allen om mee te beslissen over 
de richting en toekomst van jullie club! Er zal gezorgd worden voor een agenda en de relevante stukken 
op de TOS website. Daarnaast zorgen wij voor enkele drankjes en versnaperingen! 
 
 
Agenda vervolg seizoen 
 

• Herfstvakantie	 	 	 :	20	t/m	28	oktober.		 	
LET OP er is geen training gedurende deze week. 

• Sinterklaasfeest	Jeugd	 	 :	woensdag	28	november	
• Algemene	Ledenvergadering	 :	Donderdag	29	november	

	 
 


