
TOSS Nieuwsbrief februari 2023 

 
 
Beste leden, ouders en trainers van TOSS,  
Bijgaand de nieuwsbrief van februari 2023, waarin we jullie graag meenemen in de laatste 
ontwikkelingen bij TOSS. 
 

NL doet actie: Trots op TOSS met een blinkende zaal! 

 

 
 
TOSS doet mee met de landelijke actie “NL doet” van het Oranje fonds onder het motto: 
“Trots op TOSS met een blinkende zaal”. Doel van deze actie is om het imago van TOSS op te 
poetsen en positiever naar buiten te brengen. Om dat te kunnen bereiken, gaan wij een 
schoonmaakactie organiseren om de buiten- en binnenkant van onze zaal aan te pakken. Dit 
om te zorgen dat onze hoofdlocatie en dus ook onze vereniging weer aantrekkelijk wordt 
voor huidige en nieuwe leden. 
Daarom doen wij een oproep om te komen helpen en samen de handen uit de mouwen te 
steken. Met een gezellig koffiemomentje en drankje ter afsluiting, willen wij er een mooie 
dag van maken om de binding met leden/vrijwilligers en het clubgevoel te versterken!  
Wat gaan we doen?  
Schoonmaakactie binnen- en buitenkant hoofdlocatie (Louis Couperusstraat 92)  
Wanneer?   
Op zaterdag 11 maart van 12:00 tot 16:00. Aanvang om 11:30 uur om het werk te verdelen 
onder genot van een kopje koffie. Na afloop gaan wij met z’n allen lekker borrelen!   
Hoe kan je helpen?  
Wil je fysiek helpen en/of heb je de beschikking over hogedrukreinigers (voor tegels en 
graffiti), industriële stofzuigers, lange borstels (om bijv. de ramen te lappen en het TOSS 
spandoek schoon te maken)? Of kan je deze materialen regelen?   
Laat het dan graag weten via info@Tossheemskerk.nl.   
 
Alle hulp, in wat voor vorm dan ook, is welkom!  
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TOSS ledenwervingsacties 

 

 
 

Zoals jullie al gelezen hebben in de vorige nieuwsbrief, is TOSS druk bezig met leden werven. 
Dit doen wij samen met Teamsportservice, onze vrijwilligers en train(st)ers door middel van  
ledenwervingsacties voor jeugd en volwassenen zoals de "Vriend/Vriendin mee" actie, clinics 
voor volwassenen, instuiven tijdens de voorjaarsvakantie, clinics bij scholen, etc. Alle huidige 
en geplande ledenwervingsacties zijn alleen mogelijk door de inzet van onze train(st)ers en 
vrijwilligers. Wij willen ze graag bedanken voor hun hulp en toewijding! 
Zo is er onlangs een yoga clinic georganiseerd door Team Sportservice en gegeven door onze 
ervaren en enthousiaste trainster Bea van der Meer. Wij bedanken Bea voor haar inzet om 
TOSS te promoten en volwassen leden te werven. 
Daarnaast hebben onze enthousiaste en bedreven vrijwilligers Mildred Beeldman en Vivian 
Zondervan-De vries een turn demonstratie verzorgd op basisschool de Otterkolken. Ze 
hebben met 3 meiden van de selectie onderbouw 2, een demonstratie gegeven en na afloop 
daarvan flyers uitgedeeld om TOSS te promoten. Zij hebben er een mooi spektakel van 
gemaakt en het enthousiasme was voelbaar in het publiek. Op Instagram en Facebook is een 
filmpje daarvan te zien. Wij bedanken Mildred en Vivian voor hun inzet om TOSS te 
promoten en natuurlijk grote dank en petje af voor onze jonge turnsters.  
Wij hopen dat TOSS, dankzij dit soort acties, veel nieuwe leden mag verwelkomen! 
 
Omdat TOSS actief bezig is met promotie door middel van video’s en foto’s op social media, 
website, krant, etc., willen wij jullie vragen om in de Club assistent app, jullie profiel aan te 
passen. Daar kan je aangeven of je toestemming verleent voor het gebruik van 
beeldmateriaal. 
Voor diegenen die de applicatie niet kunnen/willen gebruiken, willen wij jullie graag vragen 
om jullie voorkeur (wel/niet beeldmateriaal) aan te geven door een mail met onderwerp 
“beeldmateriaal toestemming” te sturen naar info@tossheemskerk.nl. 
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Afscheid Ans Groot  

 
 
Na meer dan 40 jaar dienstverband bij TOSS gaat juf Ans eindelijk genieten van haar 
welverdiende pensioen! Wij vinden dit natuurlijk heel erg jammer, maar uiteraard bedanken 
wij Ans voor haar ongelooflijke inzet al die jaren. Ze heeft enorm veel betekend voor TOSS 
en we zullen haar enthousiasme en toewijding dan ook zeker gaan missen. 
De lessen in de Duitslandlaan zijn al een tijd geleden overgedragen aan Iris van Saane en 
onlangs ook de laatste uren op de maandag en de woensdag in De Bareel.   
Na de voorjaarsvakantie zullen alle lessen worden overgedragen aan Iris van Saane. Ans 
neemt eind maart definitief afscheid. Als jullie Ans gedag willen zeggen, dan kan dat nog tot 
en met 29 maart. Dat is de allerlaatste les waarbij Ans aanwezig zal zijn op maandag en 
woensdag 16.00-18.00 uur in de Bareel. 
Omdat we in de voorjaarsvakantie een instuif houden om nieuwe leden te werven en een 
aantal groepen vol zitten, gaan wij vanaf 7 maart een uitbreiding doen op dinsdag en 
woensdag van 19.00-20.00 uur. Dit betekent dat we de groepen op deze lesdagen anders 
zullen gaan indelen, zodat er wat meer ruimte komt op alle uren. De herindeling zal ingaan 
na de voorjaarsvakantie per 7 maart. De betreffende leden zijn hierover apart via de mail 
geïnformeerd.  
Iris heeft veel zin om voor alle lessen van Ans de verantwoordelijkheid te krijgen en we 
willen Iris dan ook veel succes wensen. 
We wensen Iris en haar leden alvast heel veel plezier met elkaar en Ans een hele mooie tijd 
tijdens haar pensioen. 
 
 

Volg TOSS op Facebook en/of Instagram 
 

 
 
TOSS Heemskerk heeft een Facebookpagina en ook een Instagram account. Hier delen we 
regelmatig nieuws en ontwikkelingen van onze sportvereniging, zoals wedstrijdverslagen, 
leuke acties voor het aantrekken van nieuwe leden, sponsoracties, activiteiten binnen het 
sportaanbod, nieuwe sporten, vacatures etc. Wil je ons ook volgen? Of wil je ook de trots 
voor TOSS delen? Vertel dan iedereen dat je ons kunt vinden op: 
Facebook: Sportvereniging TOSS Heemskerk: https://www.facebook.com/tossheemskerk   
Instagram: Toss_Heemskerk: https://www.instagram.com/toss_heemskerk en 
ook Toss_Selectie: https://www.instagram.com/toss_selectie 



Naast dat het leuk is om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij TOSS, help je 
hiermee ook om TOSS meer zichtbaar te maken in de regio. Dat kan al heel simpel door ons 
te volgen en berichten te liken of te delen.  
Leuk om je binnenkort op Facebook of Instagram te zien! 
 
 

Volg TOSS op de radio en in de lokale pers 

 

 
  
Voor diegenen die niks met social media hebben of meer over TOSS willen lezen en horen, 
treur niet! TOSS is ook terug te vinden in de lokale pers en op de radio. Na elke wedstrijd 
staan de uitslagen meestal meteen online in het kennemerdagblad 
op https://www.kennemerdagblad.nl/ en in de Heemskerkse courant 
op https://www.rodi.nl/heemskerk. 
Op de radio bij omroep Heemskerk wordt er ook uitzendtijd aan TOSS besteed. Dit gebeurt 
op zondag, meestal na 16:00 uur. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren 
op https://www.omroepheemskerk.nl/gemist/. 
 
Veel lees-en luisterplezier! 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023  

 
 
Wij nodigen alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van TOSS 
Heemskerk.  
→Datum: 24 maart 2023 
→Plaats: Louis Couperusstraat 92 in   Heemskerk  
→Aanvang: 20:00 uur 
→Opening: 20:15 uur 
 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: 

1. Opening en vaststellen van agenda 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 01 maart 2022 

3. Bestuur: Benoeming en terugtreding 
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4. Verslag Voorzitter 

5. Financieel verslag Penningmeester* 

6. TOSS Toekomst 

a. Ledenwerving en ledenbehoud acties  

b. Sponsoring 

c. Preventiebeleid en vertrouwenspersoon 

d. Contributies 

7. Rondvraag en sluiting 

* stukken kunnen drie weken voor de ALV per e-mail aangevraagd worden bij 

penningmeester@tossheemskerk.nl 

Wil je de vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar info@tossheemkerk.nl  

 

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. Samen 

zijn wij Trots op TOSS! 
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