
 JEUGD         Nieuwsbrief 1.2016  

                   
Officiële opening  8 januari 2016 onder veel belangstelling. Deel van de bouwcommissie die veel werk heeft verzet. 
 
Hoge hoedentoernooi 8 januari 2016 
Dit was een groot succes met 125 deelnemers, waarbij de jeugd en zaterdag 4 koplopers waren. Volgend jaar rekenen we 
op meer senioren en dames, het gemengd voetballen 7:7 is een prachtige ervaring. De organisatie door Martin Boersma 
met 4 jeugdleden was weer top! Ook de speedtest voor alle leeftijden kreeg grote aandacht, van klein tot groot 
probeerde de titel KANON 2016 te veroveren.  Winnaar senioren is  MIKE van de zaterdag 4 die het record verpulverde. 

               
Prijsuitreiking  HH toernooi               Herkansing paastoenooi !!        De F7, 1 van de 3 nieuwe teams 
 
Na het hoge hoedentoernooi presenteerden de nieuwe F7,F8,F9 zich vanuit de nieuwe kleedkamers aan een groot 
publiek, onder daverend applaus met vuurpijlen en fakkels knokten zij voor een bijzondere medaille. Welkom bij de club 
voor onze nieuwe leden waar ook de ME2 bij hoort. Voor meer foto’s kunt u naar de site 
 
De feest en kantinecommissie leverden een geweldige prestatie ! 
De zeer kleine commissies leverden  een prestatie van formaat met 50 kg. Boeren en zuurkool met worst door Sabina, 
500 oliebollen, een daverend feest met een feestplein met compleet bos en intieme hut van Ronald. Het was gezellig tot 
in de zeer late uurtjes met een  hoog laait het vuur gehalte. Dank aan al die hulptroepen achter de bar en in de keuken en 
bij de schoonmaak, zonder jullie krijgt de club het niet voor elkaar.  
 

    
 



                 
 
Paastoernooi Tos-actief 25, 26 en 27 maart 2016 heeft U nodig ! 
 
De 1e voorbereidingen zijn in gang gezet, velden, kleedkamers, planning,activiteiten, commissie etc.  NU bent U aan zet, 
we nodigen de jeugd uit om te fluiten van 2e jaars D tot A-junioren en Senioren en natuurlijk de dames. De planning voor 
de kantine, randactiviteiten, toezicht, beveiliging, fotograaf, schoonmakers, begeleiders, fietsbewakers etc. wordt nu 
rondgezonden.  
De sponsor en loterijcommissie komt op stoom……. Oproepen zijn geplaatst voor prijzen, kado’s, 
gadgets tbv. Onze loterij. En dan natuurlijk SPONSORING, zonder een paar grote sponsors kunnen we 
dit niet meer organiseren.  1500 kinderen proberen wij voor niets te laten sporten, krijgen een medaille of 
beker, hapje, drinken etc.  WIJ hebben u daarbij nodig. Kan uw bedrijf iets voor ons betekenen, hoe klein dan 
ook, loop dan even langs in de bestuurskamer voor een afspraak of het afgeven van prijzen. De kinderen zijn u 
oprecht dankbaar. Informatie bij Jacqueline van de Burg (meersjak@gmail.com) 
 
 
Van de Technische Jeugd Commissie 
 
Start grensrechtercursus (zie site) per voor oudere jeugd, senioren, ouders 

   20 januari 2016  19:00 - 20 januari 2016 22:00       U kunt nog aansluiten 

  Start scheidsrechterscursus (zie site) 

  15 februari 2016 19.00-22.00 uur U kunt zich nog aanmelden  (Bertjan.Schouten@gfk.com 

 Start Juniorentrainerscursus (zie site) 

   26januari 2016 17.30-20.00 uur    9 bijeenkomsten  nog interesse ? info Sean (Allasean@hotmail.com) 

 

  Openstaande functies Jeugd  

• Materiaal coördinator (in overleg en op eigen momenten) 
• Administratieve ondersteuning ledenadministratie (Excel en word), grotendeels thuis. 
• Bestuurskamer coördinatoren (ontvangst teams, organisatie, coördinatie) 

  Info Bertjans.schouten@gfk.com of Rob Moerbeek robmoerbeek@gmail.com 

 

 

 


