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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.  

 

 
Kom ook naar de jaarvergadering op 23 maart   
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt volgende week maandag 23 maart 
gehouden, in het GRC-clubhuis in Groningen. Aanvang is 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 
uur. Tijdens de vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af, worden bestuur 
en commissies samengesteld en de hoogte van de contributie vastgesteld. Ook schetst het 
bestuur de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Bovendien wordt een aantal leden in 
het zonnetje gezet. Komen dus 23 maart!  
 
De agenda, de notulen van de vorige jaarvergadering én het algemeen jaarverslag 2014 zijn 
te vinden op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=7922  
 
 

Roeders spelregelkampioenschap: vandaag laatste kans ronde 6 te maken!  
Je kunt alleen vandaag nog de laatste en beslissende ronde 6 in de strijd om het Johan 
Roeders spelregelkampioenschap maken. Daarna maakt Klaas Smith de balans op. De 
bokaal wordt uitgereikt tijdens de jaarvergadering op 23 maart aanstaande. Ga nu naar de 
site: http://www.covsgroningen.nl/?p=7907   

 
 
Project videofeedback gaat van start   
Afgelopen weekeinde zijn we van start gegaan met het project videofeedback. De camera 
volgde Jan Willem Bouw tijdens een wedstrijd in Muntendam. Binnenkort worden de beelden 
met hem besproken. Komend weekeinde gaat Marc van der Haak met camera twee dagen 
op pad. Meer weten over dit project? Kijk dan hier: http://www.covsgroningen.nl/?p=8025  

 
 
NK 2016: organisatiecommissie van start  
Op 11 juni 2016 organiseren wij op de velden van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen 
het Nederlands Kampioenschap veldvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen. Een eervolle 
klus. Het bestuur heeft Marije Deuring (voorzitter), Sander Eisinga en Marja Adema bereid 
gevonden de organisatiecommissie te vormen. Vanuit het bestuur is Marcel Bellinga 
betrokken. Noteer alvast de datum en zorg dat je er bij bent! 
 
 

Korting op matrassen bij Meditras  
Heb je een nieuw matras nodig? Kijk dan eens bij Meditras aan de meubelboulevard 
Hoendiep (Energieweg 9B in Groningen). Ze hebben een zeer ruim assortiment en zijn al 
ruim twintig jaar de matrassenspecialist van Groningen. Bij inlevering van de advertentie in 
De Aftrap ontvang je 25 procent korting op het aankoopbedrag! Daarnaast zal Meditras vijf 
procent van de orderwaarde als sponsorbedrag overmaken aan onze vereniging. Dus lekker 
slapen tegen een aantrekkelijke prijs? Ga dan naar Meditras en neem de advertentie uit De 
Aftrap mee. Slaap lekker… 
 
 

Mee met het volgende technische weekeinde? Ga nu vast sparen  
Wil je in januari 2016 mee naar Ameland voor ons technisch weekeinde? Ga dan nu alvast 
(vrijblijvend!) sparen. Je kunt maandelijks een bedrag naar keuze laten afboeken door de 



penningmeester, zodat je in januari niet het hele bedrag ineens hoeft op te hoesten. Hoe het 
werkt? Kijk op onze site voor alle informatie: http://www.covsgroningen.nl/?p=7898  
 
 

Kom ook trainen, elke dinsdag en donderdag 
De trainingen gaan tot en met eind mei door en zijn elke dinsdag en donderdag, beide 
avonden van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in 
Groningen. Op 21 mei is de laatste training. Na afloop wordt dan eveneens afscheid 
genomen van Roel Bellinga, die na zo’n 17 jaar trouwe en enthousiaste inzet stopt als 
trainer. Donderdag 28 mei gaat de trainingsgroep het seizoen zoals gebruikelijk met een 
etentje afsluiten. 
 
Sportmasseur Peter Sulmann is de rest van dit seizoen niet op donderdag, maar op 
dinsdagavond aanwezig en gratis beschikbaar voor leden.   
 
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook 
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  


