
TOSS Nieuwsbrief juli 2022  

Beste leden, ouders en trainers van TOSS, 

Bijgaand de nieuwsbrief van juli 2022, waarmee wij het seizoen 2021-2022 afsluiten en 

kijken naar het nieuwe seizoen 2022-2023.  

 

TOSS toekomst: Samen Sterk.  

Zoals jullie inmiddels al weten, zit TOSS in een zorgwekkende 

financiële situatie. Het faillissement ligt op de loer. Maar wij hebben 

het gehaald, het einde van het seizoen. Het was een bewogen 

seizoen met heel veel tegenvallers, maar ook met mooie 

ontwikkelingen. Naast het optimaliseren van de lessen en het 

nemen van kostenbesparende maatregelen, heeft het bestuur, 

afgelopen mei, een afspraak gehad met de wethouder van 

Heemskerk, Aad Schoorl. Doel van de meeting was het inleveren van een brandbrief van 

TOSS waarin de nadruk werd gelegd op de onzekere toekomst van TOSS. Als gevolg van 

het gesprek zijn de contacten met Team Sport Services geïntensiveerd. Team Sport 

Services heeft  zich ingezet om TOSS te helpen met de leden- en vrijwilligerswerving. 

Daarbij zijn wij ook begonnen met een support traject in het kader van het Raboclubsupport. 

Op de achtergrond blijven wij werken aan een toekomst voor TOSS door alle middelen in te 

schakelen die ons goed op weg kunnen helpen, en die ons kunnen helpen om weer 

(financieel) gezond en sterk te worden. Wij geven niet op en blijven vechten voor TOSS. Een 

vereniging is zijn leden. En ook wij zijn leden die TOSS een warm hart toedragen.  

Willen jullie ons helpen TOSS sterker te maken? Meld je dan aan als vrijwilligers bij 

info@TossHeemskerk.nl. Iedereen kan bijdragen op zijn manier. Want samen zijn wij sterk! 

 

 

TOSS recreatie clubkampioenschappen  

Eindelijk! Op zondag 3 juli jongstleden, na lange tijd, waren ze er 

weer: de TOSS clubkampioenschappen voor onze recreanten. In 

onze prachtige accommodatie aan de Louis Couperustraat in 

Heemskerk, kwamen meer dan 80 enthousiaste turnsters in actie!! 

Er werd geturnd tegen leeftijdsgenootjes, in 3 wedstrijden verdeeld 

over de hele dag. Tijdens deze dag konden de turnsters, met trots, 

hun oefeningen ten tonele voeren aan familie en vrienden.   

Wij willen de turnsters bedanken voor het mooie spektakel, de 

toeschouwers voor hun steun en enthousiasme en de 

organiserende trainers en vrijwilligers voor hun inzet om deze dag 

mogelijk te maken. 

Het was voor iedereen een mooie en geslaagde dag. Op naar de volgende 

clubkampioenschappen! 

 

 

mailto:info@TossHeemskerk.nl


Afscheid: Bedankt Trudie!  

Na ruim 43 plezierige jaren bij TOSS heeft Trudie van Ommeren 

aangegeven dat het moment is gekomen om, na de zomervakantie, 

te gaan stoppen. Dat vinden we natuurlijk heel erg jammer. We 

gaan Trudie zeker missen als collega en als trainster. Een nieuwe 

en spannende tijd breekt aan voor Trudie. Hopelijk zal ze er net 

zoveel van genieten als van het lesgeven bij TOSS. We wensen 

Trudie heel veel geluk in deze nieuwe levensfase!  

Bedankt Trudie. We zullen je missen. 

 

 

Afscheid: Bedankt Danique  

Danique van der Meer was al in de loop van huidig seizoen aan het 

afbouwen met het lesgeven. Na de zomervakantie stopt Danique 

met het lesgeven. Danique gaf aan dat ze met heel veel plezier les 

heeft gegeven bij TOSS. Vanuit TOSS en haar collega’s, maar ook 

vanuit haar leden kunnen we beamen dat dit wederzijds is. We 

wensen Danique heel veel succes in haar leven en wij willen ook 

benadrukken dat de deur bij TOSS altijd open zal blijven, mocht er 

meer ruimte zijn in het leven van Danique om ons trainersteam te 

komen versterken.  

 

Bedankt Danique. Het ga je goed. 

 

 

Zomerboost  

TOSS doet mee met de Zomerboost. Alle activiteiten 

worden georganiseerd in het kader van ledenbinding, 

maar ook ledenwerving, en vinden plaats in juli, augustus 

en september 2022. Het TOSS aanbod voor de 

zomerboost is te vinden op het platform Noord-Holland 

Actief. 

Alle activiteiten zijn gratis!  

Wil je meedoen met één van de activiteiten of ken je iemand die mee zou willen doen? 

Inschrijven kan alleen via het platform Noord-Holland Actief. Let op: Vol is vol. 

 

 

 

 

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=128&gemeente%5B1%5D=129&projecten%5B0%5D=2788&projecten%5B1%5D=2789&sort=name
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=128&gemeente%5B1%5D=129&projecten%5B0%5D=2788&projecten%5B1%5D=2789&sort=name
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=128&gemeente%5B1%5D=129&projecten%5B0%5D=2788&projecten%5B1%5D=2789&sort=name


Tot slot  

 

Op 15 juli begint de zomervakantie, maar op 29 augustus 

gaan de deuren van TOSS weer open! Het nieuwe 

lesrooster is beschikbaar op onze website, samen met de 

vakantiekalender voor volgend seizoen:  

Lesrooster jeugd 2022-2023 - Sportvereniging TOSS 

Heemskerk Sportvereniging TOSS Heemskerk 

Lesrooster volwassenen 2022-2023 - Sportvereniging TOSS 

Heemskerk Sportvereniging TOSS Heemskerk 

 

Wij wensen iedereen heel plezier tijdens de vakantie. Wij zien jullie graag terug in september 

voor een mooi en sportief seizoen. 
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