TOSS Nieuwsbrief maart 2022
Beste leden, ouders en trainers van TOSS,
Bijgaand de nieuwsbrief van maart 2022, waarin we jullie graag meenemen in de laatste
ontwikkelingen bij TOSS.

ALV van 1 maart 2022: Is er een toekomst voor TOSS?

De TOSS ALV heeft op 1 maart 2022 plaatsgevonden. Deze eerste ALV van het nieuwe
bestuur werd helaas gekenmerkt door de lage opkomst.
Zoals jullie inmiddels 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. Het faillissement ligt op de loer.
Maar wij, als bestuur, willen ons daar niet bij neerleggen. Er moeten leden binnengehaald
worden en tegelijkertijd moeten de kosten omlaag. Daarnaast moet de organisatie
geprofessionaliseerd worden voor meer efficiëntie. Het is een grote uitdaging, maar ondanks
alle tegenslagen en minimale bezetting qua vrijwilligers, geven wij niet op. Wij blijven vechten
om een toekomst voor TOSS veilig te stellen.
Wil je meer erover weten? De ALV presentatie en de notulen zijn beschikbaar op aanvraag
bij info@TossHeemskerk.nl

Onrust bij TOSS

Het is jullie niet ontgaan dat er de laatste tijd veel onrust is ontstaan bij TOSS. Naast een
nijpende financiële situatie, hebben wij ook te maken met een schaarste aan trainers en
vrijwilligers. Het wegvallen van verschillende trainers en onze verenigingsmanager, heeft
daarbij ook nog eens een grote impact gehad op onze organisatie.
Wij proberen samen met onze trainers en een paar vrijwilligers de hele situatie op te vangen
maar dit gaat helaas niet zonder slag of stoot. Zo hebben wij moeten schuiven met
lesroosters bij recreatie freerun en jongens turnen. Ook onze turnselecties (onderbouw en
middenbouw) ontkwamen niet aan veranderingen.
Wij begrijpen de irritaties en ontevredenheid rondom deze veranderingen. Door te weinig
mankracht lopen wij achter de feiten aan, waar wij proactief willen acteren. Wij doen daarom
een beroep op uw begrip en tolerantie. Wie kritiek heeft, is van harte welkom om mee te
helpen.

Oproep: Wie komt ons helpen?

We zijn een stabiel dagelijks bestuur … met ambities. Wij zien waar we TOSS verder kunnen
ontwikkelen, maar dat lukt ons niet zonder jullie.
Ben jij iemand, die graag in een Cloud based office 365 omgeving werkt? Ben je zelfstandig?
Werk je graag wanneer het jou uitkomt, op je gemak vanaf thuis of bij ons op kantoor? Wil je
komen helpen voor een kleine of grote opdracht?
Kijk dan verder naar onderstaande taken, klussen of projecten, zodat we met jouw
daadkracht en inspiratie ons team kunnen versterken.
Ondersteuning Marketing en Communicatie:
Het gaat hier om het zichtbaar maken van TOSS en daarmee om een van onze
kernactiviteiten LEDEN WERVEN. Hiervoor gebruiken we onze sociaal mediakanalen, onze
website, kranten, flyer, etc.) en ook deze nieuwsbrief.
Websiteontwikkelaar:
Voor TOSS zouden we graag onze website door ontwikkelen. Een eenvoudige maar
gebruiksvriendelijke en wervende website. Eentje die past bij de huidige tijd en waarmee we
meer van onze vereniging kunnen laten zien.
Kun jij wensen waarmaken in de digitale wereld? Heb jij kennis en/of ervaring met het
ontwikkelen van een website met WordPress?
Meld je dan aan zodat we samen kunnen verkennen hoe we binnen 1 à 2 maanden onze
website kunnen verbeteren.
Subsidies werving:
Subsidie voor zonnepanelen hebben we bijna volledig binnen en nu nog het dak eronder.
Voor de winter moet er een nieuw dak à 45.000 € komen voor onze eigen hal. Wij weten hoe
de benodigde middelen binnengehaald kunnen worden, maar iemand moet het gaan doen!
Wij hebben de tijd en de ruimte niet om het zelf te doen.
Wil je werken wanneer het jou uitkomt, thuis of hier op kantoor met office 365.
Kun jij in de komende twee maanden 10 tot 15 brieven schrijven en de middelen
binnenhalen? Meld je dan aan.
Dit is het voor nu. Wie van jullie pakt deze tijdelijke opdrachten op? Hiermee kun je echt jouw
steentje bijdragen!
Heb je interesse? Mail naar Voorzitter@tossheemskerk.nl of Secretaris@tossheemskerk.nl
of bel Detlef op nummer 06-18187471.
Kan je niet met bovenstaande zaken helpen, maar wil je je wel inzetten voor TOSS? Laat
dan ook je stem horen. Alle hulp is welkom! Wij zullen zeker iets voor jou vinden!

Verbeteringen bij TOSS

TOSS is ook bezig met het professionaliseren van de organisatie.
Dit betekent dat er hard gewerkt wordt aan het digitaliseren van de administratie met het
implementeren van een nieuw systeem (club-assistent) voor de ledenadministratie. Maar ook
met het creëren van een moderne Microsoft Office 365 werkomgeving. Een werkomgeving
die toegankelijker en gebruiksvriendelijker is voor onze huidige en toekomstige vrijwilligers.
Jij kunt op kantoor bij TOSS werken, maar ook vanaf thuis met onze office 365
webapplicatie. Bestanden staan in onze cloud, makkelijk en toegankelijk voor jou.
Voor de snelheid en efficiëntie van 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.
Alles gebeurt nu nog op de achtergrond en is daarom nog niet zichtbaar voor onze leden en
trainers. Wij hopen dat alle inspanningen zullen resulteren in een snelle, stabiele en
betrouwbare omgeving waar leden en trainers baat bij zullen hebben.

Freerun try-out

Onze freerun trainer Dennis Gagliano heeft aangeboden om voor zijn zaterdagleden uit de
Velst, een try-out te organiseren. Deze try-out zal plaats vinden in de Louis Couperustraat
locatie, tijdens één van de weekeinden van de meivakantie.
Het doel van deze try-out is om de kinderen het freerunnen in de Louis Couperusstraat
locatie te laten ervaren. Maar ook om te peilen of er genoeg animo is bij de zaterdagochtend
leden om te gaan freerunnen op zaterdagmiddag (vanaf 15:30) of op zondagochtend in de
Louis Couperustraat locatie.
Voor de precieze data zal de trainer, die de try-out organiseert, zijn leden op de hoogte
brengen. Er zal ook een officiële uitnodiging voor de try-out komen via de mail, in de loop
van april.
Zit je op lessen op maandag of woensdag en wil je een keer iets anders zien? Meld je dan
ook aan via secretaris@tossheemskerk.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.

