
 TOSS Nieuwsbrief januari 2022- 

 

Beste leden, ouders en trainers van TOSS, 

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 is BINNENSPORTEN WEER MOGELIJK! 

We zijn blij met dit goede nieuws! Dit betekent dat het gebruikelijke lesrooster voor alle 

lessen weer van kracht is. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website: 

https://www.tossheemskerk.nl/binnensporten-weer-mogelijk/. 

Hieronder nog even alle coronamaatregelen rondom sporten op een rijtje: 

• Met uitzondering van locatie de Bareel, kunnen ouders van nieuwe leden 

(even) bij de les aanwezig zijn, een CTB is wel verplicht  

• Heb je als ouder een dringende vraag, dan kun je de sportlocatie (m.u.v. de 

Bareel) betreden met een coronatoegangsbewijs (CTB) 

• Alle leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht om bij elke les een CTB te laten 

zien 

• Het dragen van een mondkapje is voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht in de 

hallen en kleedkamers van de sportlocatie, geadviseerd wordt om een 

medisch mondkapje te dragen 

• Tijdens het sporten hoeft geen mondkapje te worden gedragen 

• Houd overal 1,5m afstand van elkaar 

• Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten en laat je testen 

Dan nog even een belangrijk bericht. Net als bij vele bedrijven en verenigingen heeft ook 

TOSS te kampen met personeel, dat ofwel een coronabesmetting heeft en/of in quarantaine 

zit. Helaas is het niet mogelijk om voor elke les vervanging te regelen. Dit betekent dat 

lessen soms niet door kunnen gaan. We doen er alles aan om dit zo veel mogelijk te 

voorkomen, maar dat zal niet altijd lukken. We zijn aan het kijken of we in schoolvakanties 

instuiven kunnen gaan geven, waarbij leden gemiste lessen kunnen inhalen. Hierover volgt 

nog bericht 

 Tevredenheidsonderzoek: Bedankt voor jullie feedback!  

Het tevredenheidsonderzoek, mede uitgevoerd door ons 

eigen TOSS-lid Emily Six, is op 17 januari 2022 afgerond 

met een presentatie. Emily en haar studiegenoot hebben 

80 reacties gekregen waarvan 70 bruikbaar waren. Het is 

minder dan wat wij hadden gehoopt, maar elke stem telt! 

Dankzij jullie feedback kunnen wij verder werken aan het 

verbeteren van TOSS.  

Wij gaan met alle bevindingen aan de slag, maar een van 

de punten die we alvast willen benoemen is communicatie.  Uit het onderzoek blijkt dat 

communicatie een van de cruciale behoeften is en dat de veranderingen op dit gebied bij 

TOSS (maandelijkse nieuwsbrief, sociale media kanalen, nieuws op de website etc.) zeer 

gewaardeerd worden. Daarvoor bedanken wij Sanne Brinkhof-Rodenburg. Sanne heeft in 

korte tijd de communicatie van TOSS nieuw leven ingeblazen en dit is niet onopgemerkt 

gebleven bij jullie. Fijn om te horen!  

Wij bedanken Emily en haar studiegenoot voor hun inspanning en jullie voor het meedoen! 

https://www.tossheemskerk.nl/binnensporten-weer-mogelijk/


 Ondersteuning Marketing & Communicatie: wie helpt ons verder?  

Door persoonlijke omstandigheden kan Sanne ons 

voor nu even niet meer ondersteunen op Marketing & 

Communicatie gebied. Sanne heeft in korte tijd 

betekenis en vorm gegeven aan de communicatie 

binnen TOSS. Namens het bestuur van TOSS: 

bedankt Sanne! 

 

 

 

Wat loopt er al? 

- Een actuele website, met regelmatig nieuws 

- Een aantrekkelijke maandelijkse nieuwsbrief voor alle leden 

- Een Facebook en Instagram account, waarop regelmatig nieuwtjes en oproepen 

worden gedeeld. Volg je ons al? 

- Flyers voor clinics die TOSS geeft om kinderen kennis te laten maken met ons 

- En nog veel meer op marketing en communicatie gebied! 

 

TOSS wil deze trend natuurlijk voortzetten, we zijn op de goede weg en willen dat blijven 

volhouden! Daarvoor zijn wij op zoek naar vervanging! Heb jij affiniteit met en/of kennis en 

ervaring in marketing/communicatie? Dan maken we graag kennis met jou! We zoeken 

iemand die de huidige middelen en kanalen kan voortzetten en ook bijvoorbeeld verder wil 

meedenken en ontwikkelen ten behoeve van ledenwerving. Heb je interesse? Mail of app 

naar Voorzitter.TOSS@ziggo.nl of 06-18187471. Veel dank!! 

 

 Is er toekomst voor TOSS?  

Zoals jullie al weten is TOSS hard bezig om weer 

financieel gezond te worden. Er zijn nu ongeveer 500 

leden, maar om levensvatbaar te zijn moet TOSS 800 

leden hebben. De uitgaven zijn groter dan de 

inkomsten. Er moet iets gevonden worden om dit 

grote tekort te compenseren en daarmee een 

toekomst voor TOSS veilig te stellen.  

 

In die optiek is er een operationele meeting georganiseerd op 17 januari 2022, met het 

bestuur (Detlef, Michelle en Roeland) en verenigingsmanager Karin de Ruiter en Sanne 

Brinkhof-Rodenburg vanuit marketing/communicatie. Bedoeling is om zulke meetings 

structureel te maken. Daarvoor is alle input vanuit verschillende hoeken verzameld: Trainers, 

Leden, Gemeente. En op basis daarvan acties/doelen voor de eerste twee kwartalen van 

2022 vastgesteld. De acties/doelen voor komende maanden zijn:   

• Onderzoek en ontwikkeling van nieuw sportaanbod: Jumping Fitness + 

Trampolinelessen 

• Uitbreiding van het huidige sportaanbod, zodat roosters, zalen en trainers zo effectief 

en efficiënt mogelijk zijn ingeregeld. 
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Trampolinelessen en Jumping Fitness (een intervaltraining waarbij je verschillende 

springbewegingen maakt op een kleine trampoline) zijn twee nieuwe sporten waar wij 

kansen in zien bij TOSS. Bij genoeg aanmeldingen kunnen die activiteiten geboden worden 

bij TOSS. Daarom horen wij graag wie van onze leden hier geïnteresseerd in zou zijn. Heb je 

interesse voor Jumping Fitness en/of voor trampolinelessen, stuur dan een e-mail naar 

info@tossheemskerk.nl met vermelding van de gewenste sport (jumping fitness of 

trampolineles). Wil jij anders meehelpen met het organiseren van die activiteiten? Dat kan 

ook! Laat het maar weten via een e-mail naar info@tossheemkerk.nl 

 

 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022  

Wij nodigen alle leden uit tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering van TOSS 

Heemskerk.  

• Datum: 1 maart 2022 

• Plaats: Louis Couperusstraat 92 in Heemskerk  

• Aanvang: 20:00 uur 

  

 

 

Agenda 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: 

1. Opening en vaststellen van agenda 

2. Notulen vorige ledenvergadering 

3. Bestuur: Benoeming en terugtreding 

4. Verslag Voorzitter 

5. Financieel verslag Penningmeester* 

6. TOSS Toekomst 

a. Sportaanbod 

b. Nieuwe systemen 

c. Contributies 

7. Rondvraag en sluiting 

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

penningmeester.toss@ziggo.nl 

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