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Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of opmerkingen? 
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.  

 

Veel jubilarissen tijdens jaarvergadering op maandag 7 maart  
Wil je weten wie er dit jaar 25 of zelfs 40 jaar lid zijn? Benieuwd welke leden een KNVB-
onderscheiding krijgen? Meebeslissen over de hoogte van de contributie? Of wil je weten 
welke voornemens het bestuur voor komend jaar heeft? Kom dan maandag 7 maart naar de 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt in het nieuwe GRC-clubhuis 
op sportpark Corpus den Hoorn gehouden en begint om 20.00 uur. De ontvangst is vanaf 
19.30 uur. De agenda, notulen en het jaarverslag 2010 staan op www.covsgroningen.nl en in 
de Aftrap nummer 1, welke een dezer dagen verschijnt. Graag tot 7 maart! 
 

Wie wordt de nieuwe spelregelkampioen van onze vereniging? 
De laatste vragenronde moet de beslissing brengen in het Johan Roeders spelregel-
kampioenschap 2010-2011. Er zijn nog diverse kanshebbers, dus het blijft tot het laatst 
spannend… Klaas Smith zal op 7 maart tijdens de jaarvergadering de winnaar onthullen. Wil 
je nog meedoen? Ga dan nog deze week naar www.covsgroningen.nl en maak de vragen 
online. Tip ook je familie, collega’s en vrienden, want ook niet-leden mogen meedoen.  
 

Dinsdag 1 maart geen training 
De training van dinsdag 1 maart komt te vervallen in verband met de bekerwedstrijd 
Gronitas – Achilles 1894. We wijken eenmalig, zodat Gronitas deze wedstrijd gewoon thuis 
kan spelen. Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom. Donderdag 24 februari 
(vanavond) en donderdag 3 maart kan er uiteraard wel gewoon worden getraind. 
 

Eerste ‘seniorensoos’ succesvol, nieuwe bijeenkomst 14 maart 
Woensdag 23 februari zijn we iets nieuws begonnen. Toen was namelijk een zeer geslaagde 
eerste bijeenkomst van de ‘seniorensoos’, de bijeenkomst speciaal bedoeld voor de wat 
oudere leden, oud-leden en senior-donateurs. Maar liefst 19 aanwezigen onderstreepten dat 
het initiatief wordt gewaardeerd. Inmiddels is afgesproken dat er maandelijks een informele 
bijeenkomst wordt georganiseerd en wel op de 1e maandag van elke maand, van 14.00 – 
16.00 uur. In principe is het GRC-clubhuis plaats van handeling. De volgende bijeenkomst is 
overigens op 14 maart. Was je gisteren niet van de partij, maar wil je de volgende keer wel 
aanwezig zijn? Je bent van harte welkom! Laat het weten via covsgroningen@gmail.com.   
 

Nieuwe clubhuis nu echt open 
Afgelopen weekeinde is het nieuwe clubhuis van GRC voor het eerst in gebruik genomen. 
Net op tijd voor een reeks aan activiteiten van onze vereniging. Zo zijn we komende 
maandag 28 februari en woensdag 2 maart gastheer voor de bijeenkomsten van de 
regionale scheidsrechterscoaches van de KNVB. Simon Schuil, Roel Folkersma en Johan 
Suurd ontvangen die beide avonden hun scheidsrechters voor een informele contactavond. 
Benieuwd naar het clubhuis? Kijk dan naar een impressie op www.covsgroningen.nl en/of 
kom naar één van de komende activiteiten, zoals de jaarvergadering op 7 maart aanstaande.  
 

Scheidsrechters gezocht voor schoolvoetbal 
De commissie schoolvoetbal zoekt nog scheidsrechters voor het traditionele schoolvoetbal. 
Dit jaar wordt het evenement gehouden op 6, 13, 20 en 27 april. Plaats van handeling is 
sportpark Esserberg, op de velden van vv. Helpman. Zin om te fluiten? Neem dan even 
contact op met John ten Cate via telefoonnummer 06-11180315. de vergoeding bedraagt 
veertig euro en een buffet op de derde speeldag. Kijk voor meer informatie ook op onze 
website www.covsgroningen.nl.  


