
TOSS Nieuwsbrief oktober 2022  

 

Beste leden, ouders en trainers van TOSS, 

Bijgaand de nieuwsbrief van oktober 2022, waarin we jullie graag meenemen in de laatste 

ontwikkelingen bij TOSS. 

Een taak voor TOSS maakt Trots!   

 

Alle activiteiten binnen TOSS, zoals de ondergenoemde Grote Club Actie, worden mogelijk 

gemaakt door vrijwilligers. In deze nieuwsbrief willen wij één van deze vrijwilligers, namelijk 

Ilona Appel, in het zonnetje zetten. Dit doen wij, omdat wij trots zijn op onze vrijwilligers.  

11 jaar geleden heeft Ilona kennis gemaakt met onze club dankzij haar dochter Jytte, die nu 

bij de selectie turnt. Ilona is vijf jaar geleden actief geworden als vrijwilliger bij de 

activiteitencommissie. Vanuit haar zorg achtergrond was Ilona altijd al geneigd om anderen 

te helpen. Maar de reden om bij te springen bij TOSS, was ook het idee dat ze zo, op haar 

manier, de vereniging kon helpen waar haar dochter met zoveel plezier sport. Tijdens de 

afgelopen ALV heeft de noodkreet van TOSS Ilona niet onberoerd gelaten. Zij heeft ons 

aangegeven dat ze meer zou willen doen om TOSS te helpen. Sindsdien fungeert Ilona als 

ondersteuning van de ledenadministratie. En daarnaast heeft Ilona ook de organisatie van 

de Grote Club Actie op zich genomen. Ilona geeft aan dat ze geniet van de binding met de 

club en medevrijwilligers, maar dat ze ook voldoening haalt uit het feit dat zij, door haar 

inzet, een steentje kan bijdragen aan het voortbestaan van onze vereniging. Op de vraag of 

Ilona vrijwilligerswerk zou aanraden, geeft Ilona aan dat ze sowieso iedereen zou aanraden 

om vrijwilligerswerk te doen voor TOSS. Dit omdat het de vereniging enorm helpt, maar ook 

omdat veel handen licht werk maken. Het zorgt verder ook voor binding met anderen, wat 

leuke nieuwe contacten oplevert.  Daarnaast geeft het Ilona gewoon een goed gevoel om 

iets bij te dragen aan de vereniging. Ook enthousiast geworden?  

 

 

 



Kom jij ook helpen?  

 

We zijn een stabiel dagelijks bestuur … met ambities. Wij zien waar we TOSS verder kunnen 

ontwikkelen, maar dat lukt ons niet zonder jullie. Wil je net zoals Ilona komen helpen? 

Kijk dan verder naar onderstaande taken, klussen of projecten, zodat we met jouw 

daadkracht en inspiratie ons team kunnen versterken.  

 

Promotie materiaal (Film) maken: 

Om onze vereniging extra in de schijnwerpers te (kunnen) plaatsen, willen wij in 

samenwerking met Team Sportservice een video maken waarmee wij het sporten bij TOSS 

kunnen promoten. Via Team Sportservice kunnen wij een externe professional van RTV 

Noord-Holland inzetten om te filmen en monteren. Om dit project te kunnen realiseren 

hebben wij wel een aantal vrijwilligers nodig die zo’n project zouden willen realiseren; vanaf 

het bedenken en het uitwerken van teksten tot aan het verspreiden/promoten van de film. 

Het gaat hier om het zichtbaar maken van TOSS en daarmee ook meteen om één van onze 

kernactiviteiten: LEDEN WERVEN. Lijkt het je wat om mee te doen met dit project? Meld je 

dan aan.  

 

Meehelpen aan de implementatie van de Club-Assistent applicatie:  

Afgelopen jaar is TOSS bezig geweest met het professionaliseren van de organisatie. Er is 

hard gewerkt aan het digitaliseren van de administratie en met het implementeren van een 

nieuw systeem voor de ledenadministratie: Club Assistent. Voor de snelheid en efficiëntie 

van de administratie, af-en aanmeldingen, presentielijsten, declaraties, maar ook voor het 

verbeteren van de communicatie tussen trainers en leden, is het de bedoeling om de club-

assistent applicatie op smartphones in te zetten. We zoeken iemand die de club-assistent 

applicatie kan helpen inrichten en uitrollen naar de trainers en de leden. Wil jij diegene zijn 

die ons helpt de applicatie in de lucht te brengen? Meld je dan aan.  

 

Vrijwilligers coördinator:  

Heb je goede contactuele eigenschappen en kan je effectief communiceren? En kan je 

daarnaast ook goed coördineren en delegeren? Of ben je sterk in motiveren en lijkt het je 

leuk om betrokken te zijn bij het vrijwilligersbeleid (werving en behoud van vrijwilligers) van 

TOSS? Dan is de positie van vrijwilligers coördinator echt wat voor jou! De vrijwilligers 



coördinator heeft als hoofdtaak het planmatig aandacht besteden aan de vrijwilligers in de 

vereniging. Is dat iets voor jou? Meld je dan aan.  

Dit is het voor nu. Wie van jullie pakt één van de bovengenoemde taken/projecten op? Je 

hoeft het niet alleen te doen, alle taken/projecten kunnen in groepsverband gedaan worden. 

Hiermee kun je echt jouw steentje bijdragen! En zoals Ilona al aangaf, het is ontzettend leuk 

om een taak op te pakken. 

Heb je interesse? Mail naar info@tossheemskerk.nl. 

 

Rabo ClubSupport kick-off.  

 

Op woensdag 28 september 2022 heeft de Rabobank Club Support Kick-off plaats gevonden 

in het Olympische stadion in Amsterdam. En TOSS was erbij. Met het programma Rabo 

ClubSupport ondersteunt de Rabobank, samen met haar partners NOC*NSF, de aangesloten 

sportbonden en LKCA clubs en verenigingen met kennis en expertise (die deze 

clubs/verenigingen nodig hebben bij het realiseren van hun ambities). Als bestuur willen wij  

er alles aan doen om te zorgen dat TOSS sterk en toekomstbestendig wordt. Daarom vinden 

wij dat de Rabo Club Support een uitgelezen kans is voor TOSS om ons daarbij te helpen. We 

krijgen deze hulp echter niet zomaar! Op 20 juni van dit jaar hebben we een aanvraag voor 

de Rabo ClubSupport ingediend. Hierin hebben we onze plannen toegelicht en uitgelegd 

waarom wij hierbij ondersteuning nodig hebben. In augustus kwam het verlossende woord: 

onze aanvraag is goedgekeurd! Rabo ClubSupport gaat onze vereniging eerst helpen bij het 

genereren van geld en het bekijken van mogelijke kostenbesparingen. Daarnaast krijgt TOSS 

actieve begeleiding van Team Sportservice Kennemerland op het gebied van ledenbinding en 

ledenwerving.  

Met hulp via Rabo ClubSupport, maar ook via Team Sportservice gaan wij nu volle moed 

verder aan de slag om de ambities van onze vereniging waar te maken. 
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Ledenverwingactie: JouwSportPas.  

 

Een sportvereniging is zijn leden. In de afgelopen tijd is helaas het aantal leden van TOSS 
gehalveerd. Om het voortbestaan van TOSS te kunnen bewerkstelligen, moet er hard 
gewerkt worden aan ledenwerving. In die optiek hebben wij daarom meegedaan met de 
Zomerboost. Sommige onderdelen, zoals de turninstuiven in de Duitslandlaan met 40 
aanmeldingen, waren een grote succes.  
Omdat TOSS de inwoners van de gemeentes Castricum en Heemskerk op een 
laagdrempelige manier willen laten kennismaken met onze vereniging, doen wij nu ook mee 
aan JouwSportPas (JSP)! Met de JSP kunnen de deelnemers (doorgaans) 4 keer komen 
sporten zonder verdere verplichtingen. Dit zal plaats vinden in week 43  t/m 46. Ons aanbod 
is geplaatst op Noordhollandactief.nl, en Team Sportservice verzorgt de promotie. Wij 
hebben al een aantal aanmeldingen binnen gekregen en hopen dat er natuurlijk meer bij 
zullen komen.  
 
 

Grote Club Actie: Jullie zijn goed bezig!  

 

Op zaterdag 24 september is de Grote Club Actie van start gegaan. Dit werd mede mogelijk 

gemaakt door Ilona Appel, die de organisatie van de hele actie op zich heeft genomen. Bij 

dezen willen wij Ilona bedanken voor haar inzet. Wij zien dat onze leden goed bezig zijn met 

de verkoopactie.  

Heb je 25 of meer loten verkocht? Dan ontvang je de Grote Clubactie Medaille na afloop van 

de actie. Verkoop jij 40 loten of meer? Dan kun je je inschrijven voor de Kids-

verkoopwedstrijd* via je eigen verkooppagina. Het prijzenpakket daarvan bestaat uit maar 

liefst duizenden prijzen met als hoofdprijs een PlayStation 5! Dus kom maar op en zet je 

schouders eronder.  

Wij willen jullie nog eraan herinneren dat alle boekjes ingeleverd dienen te worden uiterlijk 

op 1 november.  

*Aanmelden doe je pas wanneer je klaar bent met loten verkopen, want je kan je maar één 

keer opgeven! 

 



Tot slot  

 

TOSS staat voor: Tovado Odin Samen Sterk. Samen Sterk is vooral nu enorm belangrijk! 

Samen kunnen we TOSS verder ontwikkelen en ervoor zorgen dat iedereen in de toekomst 

op een ontspannen en leuke manier kan blijven sporten bij onze mooie vereniging. 


