
 
                              BESTUURSWISSELINGEN T.O.S.–Actief 

___________________________________________________________________________
Algemene Ledenvergadering 2020 van Amsterdamse Voetbalvereniging T.O.S.-Actief           1 

 

Het bestuur van T.O.S.–Actief heeft het genoegen om de volgende 
bestuurswisselingen aan te kondigen en ter goedkeuring aan te bieden aan 
de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2020. 
 
 

• Nieuwe Voorzitter Jeugdcommissie 
 
Hans Hoppenbrouwers als opvolger van Bertjan Schouten.  
 
Hans was al lid van de Jeugdcommissie en vervult de functie van voorzitter van de 
Jeugdcommissie met veel energie en inzet praktisch al sinds januari 2020. Hans is ook een 
drijvende kracht bij het opstellen van en invulling geven aan alle wisselende Corona 
protocollen. 
 
 

• Nieuwe Voorzitter Kantinecommissie  
 
Mike Odenhoven als opvolger van Floriaan Vroom.  
 
Mike was al lid van de Kantinecommissie en vervult de functie van voorzitter van de 
Kantinecommissie lekker efficiënt en praktisch al sinds juli 2020. Floriaan biedt op de 
achtergrond nog support indien nodig. 
 
 

• Stuivertje wisselen Secretaris en Voorzitter Seniorencommissie (ai) 
 
Ruben van Loon/Thomas O’Brien-Coker   Thomas O’Brien-Coker/Ruben van Loon  
 
Twee gerenommeerde alleskunners, TOS’ers in hart en nieren, wat hoeft daar nog aan 
toegevoegd te worden?! Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat Ruben ai voorzitter 
van de Seniorencommissie is. Wij zijn dus op zoek naar een opvolger. 

 
 

• Nieuwe Penningmeester 
 
Jaap Bergkamp als opvolger van Esther Kelderman.  
 
Toen Jaap onlangs, onverwacht voor hem, gevraagd werd of hij penningmeester van 
T.O.S.–Actief zou willen worden, zei hij direct ja. Na een verder oriënterend gesprek 
twijfelde hij geen seconde, JA!  
 
“Mijn naam is Jaap Bergkamp (58) en samen met Suzan, Cas (11), Cato (10) en Doris (5) 
wonen wij sinds 2009 met veel plezier op de Copernicusstraat in de Watergraafsmeer, op 
ca. 800m van de TOS Actief velden. Momenteel herbergt ons gezin 3 TOS-leden. Suzan 
voetbalt bij de vrouwen 35+, Cas speelt bij JO12 en Doris is actief bij de Aspiranten 2014. 
Cato heeft veel plezier in het volleybal en ze streetdancet graag. 
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In een ‘vorig leven’ heb ik fanatiek gehockeyd en later heb ik veel aan squash gedaan. 
Vanwege een kapotte knie beperken mijn sportieve activiteiten zich de laatste jaren 
jammer genoeg tot fietsen en wandelen; en skiën lukt gelukkig ook nog.  
Ik werk bij een grote internationale verzekeringsmakelaar waar ik verantwoordelijk ben 
voor een klantenportefeuille met voornamelijk internationaal opererende bedrijven. Mijn 
aandachtgebied betreft kredietrisico’s. In die hoedanigheid ben ik dagelijks veel met cijfers 
in de weer en dat is wellicht de reden dat ik een tijdje geleden gepolst ben voor het 
penningmeesterschap van TOS Actief. Ik hoefde daar maar kort over na te denken want 
het lijkt me ontzettend leuk om op deze manier betrokken te zijn bij zo’n bloeiende en 
gezellige vereniging als TOS Actief.    
 
Ik zie er dan ook naar uit om de komende tijd verder ingewerkt te worden in de 
werkzaamheden die de penningmeester zijn toebedeeld en hoop mijn steentje bij te 
dragen aan de verdere ontwikkeling van deze mooie club.” 

 


