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Algemeen 

Digitale nieuwsbrief vervangt het clubblad definitief 

Dit is de laatste digitale nieuwsbrief van het seizoen. De volgende zal eind augustus 

verschijnen. Deze nieuwe ontwikkeling gaat (helaas) ten koste van het papieren clubblad. 

Deze zal nog één keer in juli verschijnen. Ook is de digitale nieuwsbrief op advies van velen 

wat gewijzigd in opmaak en vorm. Dit is de eerste versie van deze vernieuwde versie. 

Contributie 

Ondanks herhaalde oproepen zijn er nog steeds leden die hun contributie niet (geheel) 

hebben betaald. Dit betekent dat sporten in het nieuwe seizoen pas mogelijk is als alle 

schulden zijn voldaan. Voorkom dit en zorg ervoor dat je deze verplichting richting jouw 

vereniging vervult! Contributie kan worden overgemaakt op rekening 4091205 onder 

vermelding van je naam en lidnummer. 

Zomervakantie voor voetbal en biljart, volop activiteiten bij tennis 

Voor velen start (binnenkort) de zomervakantie. Voetbal en biljart hebben het seizoen 

afgerond, maar de afdeling tennis heeft nog volop activiteiten. Zie hiervoor verderop en op 

de website van tennis. 

Algemeen ‘interim’ bestuur 

Het algemeen interim bestuur dat vanaf komend seizoen het huidige algemeen bestuur gaat 

vervangen is druk bezig geweest de afgelopen tijd. Er is gewerkt aan de begrotingen van de 

afdelingen, er wordt nagedacht over de modernisatie van de statuten et cetera. Op de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen er meer plannen uit de doeken worden 

gedaan. Mocht je mee willen denken of heb je goede ideeën, schroom dan niet om contact 

op te nemen met één van de bestuurders. 

Bestuursleden zijn; Joris Denie, Marcel van Hoof, Frans Houtkamp, Dennis Koolmoes, Marcel 

Stam en Karin Kwant. 

Afronding verhuizing – contacten met het stadsdeel 

Ondanks dat de voetballers en biljarters redelijk gewend zijn aan hun nieuwe home verloopt 

de afronding van deze verhuizing stroef. Afspraken die gemaakt zijn worden niet (geheel) 

nagekomen door het stadsdeel en de belangen van TOB moeten met man en macht worden 

bewaakt en verdedigd. Indien er nieuws is dan zullen we dit communiceren, voorlopig is het 

angstig stil… 

Inzameling gebruikt frituurvet 

Naast de kantine op sportpark Oostzanerwerf is een gele container waarin gebruikt 

frituurvet in een gesloten verpakking geplaatst kan worden. Dit wordt verwerkt dat biogas. 

Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de clubkas aangezien iedere liter vet geld 

oplevert.  

http://www.tobtennis.nl/


     
  
 

  

3 

 

Inhoud 

Algemeen.................................................................................................................................... 2 

Digitale nieuwsbrief vervangt het clubblad definitief ............................................................ 2 

Contributie ............................................................................................................................. 2 

Zomervakantie voor voetbal en biljart, volop activiteiten bij tennis ..................................... 2 

Algemeen ‘interim’ bestuur ................................................................................................... 2 

Afronding verhuizing – contacten met het stadsdeel ............................................................ 2 

Inzameling gebruikt frituurvet ............................................................................................... 2 

Voetbal en zaalvoetbal ............................................................................................................... 4 

Tennis ......................................................................................................................................... 5 

Activiteiten ................................................................................................................................. 7 

Wimble-TOB op zondag 7 juli ................................................................................................. 7 

Men’s evening op zaterdag 13 juli ......................................................................................... 7 

Biljart .......................................................................................................................................... 8 

Do you remember? .................................................................................................................... 8 

Adverteerders ........................................................................................................................... 10 

 

  

file:///C:/Users/Chantal/Desktop/Digitaal%20clubblad%20TOB%20-%2010%20-%20juni%202013.docx%23_Toc360401047
file:///C:/Users/Chantal/Desktop/Digitaal%20clubblad%20TOB%20-%2010%20-%20juni%202013.docx%23_Toc360401048
file:///C:/Users/Chantal/Desktop/Digitaal%20clubblad%20TOB%20-%2010%20-%20juni%202013.docx%23_Toc360401049


     
  
 

  

4 

Voetbal en zaalvoetbal 

Het voetbalseizoen zit erop. We richten ons al een tijd op het komende seizoen 
2013/2014 waarin we ons geheel kunnen richten op het verstevigen van de 
afdeling voetbal. Enkele feiten op een rij; 
 

 De zaterdag 1 is ingedeeld in de ‘Zaanse’ poule, maar speelt wel de Noordse derby 

tegen fusieclub DVC Buiksloot (fusie tussen De Volewijckers en DWV) 

 We verwelkomen twee nieuwe teams, te weten de zaterdag 4 en zaterdag 5 

 Komend seizoen zijn er minimaal tien zaalvoetbalteams 

 Het seizoen starten we op 5 augustus met de eerste training voor de selectie 

 Op zaterdag 24 augustus vindt het ‘Hoge hoedentoernooi’ plaats. Alle voetballeden 

van TOB gaan in de grote hoed en er worden teams geformeerd met één speler uit 

de zaterdag 1, één speler uit de zaterdag 2, één speler uit de zaterdag 3 et cetera. Na 

afloop is er een barbecue! 

 

Voor nu een fijne vakantie en tot in augustus! 

 
 

  OPROEP 

De kantine willen we opleuken met oude 

TOB-shirts. Mocht je thuis nog een oud 

exemplaar hebben dat je zou willen 

doneren neem dan contact op met één 

van de bestuursleden of kom langs in de 

kantine! Ook oude foto’s zijn welkom. 
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Tennis 

 
Bestuur | Lid worden | Inschrijven lid | Foto’s | Jeugdtennis | Activiteitenrooster 
 

Jeugdvakantie  

Beste jeugdleden/ouder,    

We werken langzaam toe naar de vakantieperiode. Onze lessen gaan in de vakantie in 

principe gewoon door mits er voldoende deelname is. Om dit te inventariseren vraag jullie je 

vakantie aan mij op te geven door dit via een e-mailtje te 

beantwoorden. informatie.tobjeugdtennis@gmail.com .  

Zondagochtend jeugdlessen: Wij zijn voornemens om ook op de zondagochtend jeugdlessen 

te geven. Mocht je belangstelling hebben om in plaats van zaterdag op zondag te willen 

lessen laat dit dan even weten.Bij voldoende belangstelling zullen we dit gaan opstarten. 

Nieuwe lesschema vanaf 1 juni. Het nieuw schema is in volle gang. Dit nieuwe schema is te 

vinden op onze website: http://www.tobtennis.nl/jeugdschema-trainers 

Informatie over de zaterdag lessen en de huisregels. 

De lessen zijn gratis omdat ze geheel vrijwillig worden gegeven door een aantal seniorleden 

en ouders! De aangemelde jeugdleden zijn ingedeeld van 9-10 uur, 10-11 uur, van 11-

12uur  of van 12-13 uur . DE LESSEN GAAN ALTIJD DOOR! Bij regen gaan we de hal in. 

De huisregels op een rijtje: 

 Zorg dat je 5 a 10 minuten voor de training aanwezig bent! 

 Neem altijd een flesje water mee de baan op. 

 Wanneer het wat kouder is kleed je dan wat warmer aan (ook als we in de hal spelen)  

 Wanneer je om wat voor reden niet aanwezig kunt zijn meld je dan TIJDIG af bij 

Dennis Koers:  informatie.tobjeugdtennis@gmail.com of 06-51214918. 

 Bij herhaaldelijk niet afzeggen hebben wij het recht de lesplek aan een ander jeugdlid 

toe te wijzen! Dit gebeurt natuurlijk na contact met u. 

Ben je lid en doe je nog niet mee met de zaterdaglessen, meld je dan eerst even bij mij aan, 

dan deel ik je in. Nieuwe leden zijn natuurlijk ook van harte welkom! Neem dus gerust een 

vriendjes/vriendinnetjes of familielid mee. Ook eerst even aanmelden aub. 

Namens de trainers, Dennis Koers 06-51214918 

 

 

http://www.tobtennis.nl/bestuur-en-commissie
http://www.tobtennis.nl/word-lid
http://www.tobtennis.nl/inschrijvingsformulier2013
http://www.tobtennis.nl/tob-in-beeld
http://www.tobtennis.nl/jeugdtennis
http://www.tobtennis.nl/activiteitenrooster2012
http://www.tobtennis.nl/nieuws/242-jeugd-vkante
mailto:informatie.tobjeugdtennis@gmail.com
mailto:informatie.tobjeugdtennis@gmail.com
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Op 14 September start de Grote 

Clubactie en TOB doet ook mee! 

 

Wat is de Grote Clubactie? 

Al meer dan 40 jaar steunt de Nationale 

Stichting Grote Clubactie het Nederlandse 

verenigingsleven. Volgens ons zijn verenigingen 

namelijk de basis voor een gezonde 

samenleving. Daarom organiseren wij jaarlijks een landelijke loterij waarmee verenigingen 

extra inkomsten werven. 

 

Extra inkomsten 

Iedere club kan extra geld namelijk goed gebruiken. Clubhuizen hebben onderhoud nodig en 

materialen moeten worden vervangen. De afgelopen jaren hebben duizenden verenigingen 

met de Grote Clubactie hun doelen gerealiseerd. 

 

Hoe werkt het? 

Of het nu om sport, muziek of cultuur gaat, alle verenigingen zijn bij ons welkom.  

De loten worden verkocht voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de 

vereniging.  

 

Op 14 september start de verkoop van de loten. Alle verkopers gaan vanaf deze dag op pad 

voor TOB. Houd ook je e-mail goed in de gaten, want deze loten kunnen jullie ook online 

kopen. We zullen iedereen op tijd berichten, als de actie van start gaat. 

 

De kopers ( TOB leden en overige) kunnen aangegeven hoeveel loten zij willen kopen. ( 

Inschrijving via de mail en/of website of mondeling ) De coördinator ( Cock Noordeloos ) telt 

deze en geeft de verkopers ( vrijwilligers van TOB ) het aantal fysieke loten. De verkoper 

gaan met de loten terug naar de koper. Het lot wordt afgeleverd en het geld wordt 

ontvangen. Vervolgens wordt het geld ingeleverd bij de coördinator. Ook kunnen de leden 

contante loten verkopen zonder voorinschrijving. In dit geval heb je de leden fysieke loten 

meegegeven en hebben zij direct contant geld teruggekregen.  

Meer informatie? Klik hier 

  

http://tobtennis.nl/nieuws/243-groteclubactie
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Activiteiten 

Wimble-TOB op zondag 7 juli 

Het staat vast al in je agenda: het 3de Wimble-Tob toernooi is op Zondag 7 juli 2013! 

Dan wordt het weer heel gezellig op en rond de tennisbanen bij Tob-Tennis!! Het toernooi 

staat in het teken van “ Wimbledon”, wat inhoudt dat we jullie graag ( zoveel mogelijk) in witte 

kleding op de tennisbaan zien verschijnen. Meer informatie is hier te vinden. 

 

Men’s evening op zaterdag 13 juli 

Op zaterdag 13 juli is het men’s evening bij TOB. Kosten bedragen €15 per persoon. Meer 

informatie over speeltijden en inschrijven is te vinden via deze link. 

 

Zoekplaatje: De man met hoed is Dirk Lauer (kapper) 

lid van tennis. De foto is genomen op de oude 

tennisbaan. 

http://tobtennis.nl/nieuws/247-wimbletob-2013
http://tobtennis.nl/nieuws/244-mensevening
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Biljart 

De afdeling biljart heeft het seizoen afgesloten en kijkt reikhalzend uit naar de 

start van het nieuwe seizoen op de eerste vrijdagavond in september. 

De uitslagen van de gespeelde wedstrijden en de eindstand is hier te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you remember? 

 

 

TOB jeugd haalt midden jaren zestig oud papier op 

in heel Tuindorp Oostzaan voor de bouw van de (toen) nieuwe kantine 

  

OPROEP 

De afdeling biljart is op zoek naar nieuwe 

leden. Wil je eens een keer meemaken 

hoe het er aan toe gaat, kom dan langs in 

de kantine op vrijdagavond. 

http://www.tobvoetbal.nl/192/biljart/
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Joni de Dijcker in duel voor TOB 1 midden jaren ’90  

(op de achtergrond reclame voor Buckler) 
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Adverteerders 
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