
TOSS Nieuwsbrief november 2021   
 

Beste leden, ouders en trainers van TOSS, 

Bijgaand een update over de nieuwste coronamaatregelen en de nieuwsbrief van november 
2021, waarin we jullie graag meenemen in de laatste ontwikkelingen bij TOSS. 

 

 Nieuwe coronamaatregelen  
Gisteravond 26 november 2021 zijn tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen 
aangekondigd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Helaas treft dit ook onze 
sportvereniging. Vanaf morgen, zondag 28 november 2021, moeten alle sportlocaties om 
17.00 uur sluiten. Deze maatregel komt bovenop de al geldende maatregel dat er geen 
publiek bij trainingen en wedstrijden aanwezig mag zijn. Deze maatregelen gelden in ieder 
geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw 
beoordeeld. 

We vinden het ontzettend jammer, net nu we zo hard bezig zijn om meer leden te werven en 
TOSS als sportvereniging weer gezonder te krijgen. Als bestuur doen we komende dagen 
onze uiterste best om samen met de trainers naar een passende oplossing te zoeken, om 
zoveel mogelijk leden te kunnen laten sporten. Met vier locaties, 21 trainers en 55 
sportlessen zal er mogelijk helaas niet voor alle lessen een alternatief tijdstip gevonden 
kunnen worden. Dit is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van de trainers, 
zaalcapaciteit en de leden zelf (kinderen en schooltijden / volwassenen en werktijden).  

Wat betekent dit concreet? 

• Komende week, van zondag 28 november t/m zondag 5 december gaan alle lessen na 
17.00 uur niet door. Alle lessen tot 17.00 uur kunnen wel doorgaan.  

• We gaan onze uiterste best doen om na volgende week alternatieven te hebben.  

• Zodra we meer weten over hoe de indeling van de sportlessen na zondag 5 december 
wordt, informeren we je hierover via e-mail en waar mogelijk via de eigen trainer.  

Laten we met elkaar de maatregelen zo goed mogelijk opvolgen om te kunnen blijven 
sporten. De belangrijkste op een rijtje:  

• bij klachten: blijf thuis en laat je testen 
• zet je kind buiten de locatie af (alleen bij dringende vragen kun je de locatie betreden 

na het scannen van een geldige QR code door de trainer) 
• houd als volwassenen afstand van elkaar 

En het allerbelangrijkste: blijf allemaal gezond! 
 

 

We nemen je hieronder graag mee in alle positieve ontwikkelingen bij TOSS en hoe jij kunt 
bijdragen om TOSS weer gezonder te maken.  

 



 

 Bestuur uitgebreid met Michelle Boot-Olazabal  

 

Inmiddels is ons bestuur officieel uitgebreid met Michelle Boot-Olazabal. Zij komt TOSS 
helpen in de functie van secretaris, personeel en organisatie. Zij heeft zich in een eerdere e-
mail al even aan u voorgesteld. Hartelijk welkom Michelle! 

 Zorg voor een nieuw lid en ontvang een cadeaubon van 15 euro!  
We zijn nog altijd op zoek naar meer leden! Daarom verlengen we de Lid zoekt Lid-actie t/m 
februari 2022.  

• Neem een familielid, vriend of vriendin, kennis of buur mee buur mee naar jouw les of 
wijs ze op andere lessen bij TOSS 

• Het nieuwe lid mag gratis twee proeflessen komen doen en hoeft bij 
inschrijving geen inschrijfgeld te betalen 

• Jij stuurt een mail naar info@tossheemskerk.nl, waarin je aangeeft wie er lid is 
geworden door jou en op welke les 

• Jij krijgt een cadeaubon van € 15 per elk nieuw aangedragen lid! 

Let op: Als een les vol is, dan kunnen er op die les helaas geen proeflessen worden gedaan. 
We gaan dan wachtlijsten maken en zullen bij voldoende animo onze best doen om een 
nieuwe les op te starten. Of jouw les vol is, kun je zien op de website: lesrooster 
jeugd of lesrooster volwassenen (overal waar wachtlijst staat, is de les vol). Stuur een e-mail 
naar info@tossheemskerk.nl met daarin de naam, telefoonnummer en gewenste les van de 
geïnteresseerde. We houden jullie dan op de hoogte wanneer er een nieuwe les komt. 
 

 Clinics op scholen  
In samenwerking met Team Sportservice gaat TOSS komende weken – als de 
coronamaatregelen het toelaten – op een flink aantal basisscholen in Heemskerk sport 
clinics geven. Ook hiermee proberen we kinderen – en ouders – te enthousiasmeren om te 
komen sporten bij TOSS. 

 Winkel bij Vomar en spaar automatisch voor TOSS  
We zoeken telkens naar verschillende manieren om aan extra inkomsten te komen. Denk 
hierbij aan de Grote Club Actie en de muntenactie bij de Deen. Deze laatste heeft ons maar 
liefst € 1.000 opgeleverd. Iedereen die boodschappen heeft gedaan bij de Deen, enorm 
bedankt hiervoor! Voor komende periode zijn we een samenwerking aangegaan met de 
Vomar. De Vomar heeft een klantenkaart, de Klant is Koning-kaart. Deze kaart is te koppelen 
aan TOSS. Bij het boodschappen doen laat je de kaart scannen en dan spaar je automatisch 
mee voor TOSS. 
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Hoe werkt het? 

• Haal je Klant is Koning-kaart in de winkel en activeer deze op www.vomar.nl/kik 
• Koppel je kaart met de unieke clubcode aan TOSS: TOHE2021 
• Laat je kaart scannen bij je boodschappen en je spaart automatisch mee voor TOSS 
• Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen 

hebben besteed over naar TOSS 

We hopen natuurlijk dat veel leden bij de Vomar boodschappen (gaan) doen en zodoende 
helpen om TOSS verder op te bouwen. We zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden van 
de opbrengsten van deze actie. Iedereen alvast super bedankt voor de medewerking! 
 

 TOSS in Noordhollands Dagblad    
Afgelopen maandag 15 november is er een paginagroot artikel gewijd aan turnen bij TOSS. 
Selectie turnster Marieke vertelt in het artikel over wat volgens haar het succes is van TOSS 
Heemskerk, namelijk liefde. Trainer Marco Bakker beaamt dat het doel vooral ontspannen en 
ontzettend veel lol is. Ook voorzitter Detlef Wolf wordt geïnterviewd en vertelt over de lastige 
coronaperiode waarin veel leden hebben opgezegd. Maar dat door de vele acties en het 
nieuwe bestuur we goed op weg zijn en hopen dat veel Heemskerkers (en uit omstreken) 
weer komen sporten. Het gehele artikel is door abonnees van het dagblad online te lezen. 

 

 

 Ondersteuning Marketing & Communicatie  

 

Mijn naam is Sanne Brinkhof-Rodenburg en sinds deze week ondersteun ik Sportvereniging 
TOSS op het gebied van marketing & communicatie. Ik woon samen met mijn man Patrick 
en kinderen Milou (10) en Mees (8) in Uitgeest. Milou turnt al een aantal jaar met veel plezier 
bij TOSS. 
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Mijn man is als vrijwilliger in de sportwereld al erg actief. Hij geeft keeperstraining, in de 
weekenden coacht hij het voetbalteam van onze zoon en hij geeft sportkarateles aan 
kinderen. Dat kinderen met plezier en uitdaging kunnen sporten is zó belangrijk. 
Verenigingen hebben het helaas steeds moeilijker – mede door corona. Dat is ook zeker bij 
TOSS het geval en ik voelde mij daardoor geroepen om te helpen. Want een vereniging 
draait echt op de hulp en inzet van ouders. Door het samen te doen en ons te verenigen. 

Ik ben werkzaam bij Forte Kinderopvang als marketing & communicatieadviseur en heb 
hiervoor in deze functie bij meerdere kleine en grote organisaties gewerkt. Het is fijn dat ik 
met mijn kennis en ervaring TOSS kan ondersteunen en kan bijdragen aan het verder 
ontwikkelen van de vereniging. 

 

 Oproep: wie helpt ons met een nieuwe website?  
Voor TOSS zouden we graag een nieuwe – eenvoudige maar gebruiksvriendelijke en 
wervende – website ontwikkelen. Eentje die past bij de huidige tijd en waarmee we meer van 
onze vereniging meer kunnen laten zien. Wie van onze leden heeft ervaring met het 
ontwikkelen van een website / wordpress en wil samen met ons een nieuwe website maken? 
Laat het mij – Sanne Brinkhof-Rodenburg – weten via sgmrodenburg@gmail.com. 

 

 Aankondiging: onderzoek onder leden  
Emily Six, een van onze turnsters, volgt de opleiding Sport, Management en Ondernemen 
aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor haar studie gaat zij samen met een studiegenoot 
een onderzoek doen naar de tevredenheid onder de leden van TOSS. Dit zal zij deels doen 
door het uitsturen van een vragenlijst onder (een groot deel) van onze leden. Het kan dus 
zijn dat je binnenkort een vragenlijst ontvangt hierover. Wij zouden het heel erg fijn vinden 
als je deze vragenlijst wilt invullen, dit geeft ons de informatie om in de nabije toekomst 
gerichter in te spelen op onze leden. 

 

 Tot slot  
Wist je dat TOSS Heemskerk is ontstaan uit een fusie tussen de verenigingen TOVADO 
(sinds 1968) en ODIN (sinds 1950) afdeling gymnastiek? TOSS staat voor: Tovado Odin 
Samen Sterk. Samen Sterk is vooral in deze periode enorm belangrijk! Samen kunnen we 
TOSS weer stabiel maken en ervoor zorgen dat iedereen in de toekomst op een ontspannen 
en leuke manier kan blijven sporten bij onze mooie vereniging. 
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