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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.  
 
Zomertrainingen elke donderdag in juli en augustus 
Het is inmiddels een vertrouwd gezicht: trainende scheidsrechters in de zomerperiode. Ook 
dit jaar organiseren we de zomertrainingen. In juli en augustus kan er derhalve elke 
donderdagavond van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgras van sportpark 
Corpus den Hoorn in Groningen. Ook het GRC-clubhuis is geopend (wel alleen betalen per 
pin mogelijk). Bovendien is onze masseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren 
beschikbaar voor behandelingen. Tot donderdag? 
 
Onderzoek naar tevredenheid over communicatie en faciliteiten 
Vanuit het amateurconvenant van FC Groningen hebben we de mogelijkheid  aangeboden 
gekregen een kort ledenonderzoek te kunnen houden. In navolging van het grote COVS-
ledenonderzoek van enkele jaren geleden een mooi moment om te vernemen wat de leden 
vinden van de aangeboden faciliteiten. Daarom het verzoek de online vragenlijst in te vullen! 
 
Zonder leden bestaat er geen vereniging en dat beseffen wij maar al te goed. Daarom zijn wij 
benieuwd naar je mening over onze club. Via deze weg vragen wij je deze enquête 
(https://www.ersm.nl/fcgroningen/amconv.php?c=K9QJ3X) in te vullen. Dit onderzoek is dus 
een initiatief van FC Groningen en wordt aan alle verenigingen, die lid zijn van het 
Amateurconvenant, aangeboden. Wij als Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken (COVS) krijgen na afloop van het onderzoek inzage in de resultaten die 
betrekking hebben op onze vereniging. Hier kunnen wij verbeterpunten uithalen. Onder alle 
deelnemende verenigingen wordt een bezoek, met alle leden van de club, aan een wedstrijd 
van FC Groningen in het seizoen 2017/2018 verloot. Daarnaast verloot FC Groningen 5x 
twee VIP-kaarten onder alle individueel ingevulde vragenlijsten. 
 
Bij de beantwoording van de vragen is je anonimiteit gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk 
omgegaan met de antwoorden die je geeft. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 
10 minuten. Het onderzoek is toegespitst op voetbalverenigingen, maar ook door ons als 
scheidsrechters prima in te vullen. We zijn benieuwd naar jullie mening! 
 
Dit is de link naar de enquête: https://www.ersm.nl/fcgroningen/amconv.php?c=K9QJ3X.  
 
Sportweekend Ameland: op naar editie 20 
Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 januari 2018 wordt het 20e Sportweekend Ameland 
gehouden. Er kan opnieuw volop worden getraind en je kunt het programma deels zelf 
samenstellen. Bovendien wordt er gewerkt aan een verrassing! We verblijven opnieuw in 
Hotel Ameland. In de loop van september publiceren we het volledige programma op 
www.covsgroningen.nl en kun je je ook inschrijven. Ameland, here we come again!  
 
De Aftrap binnenkort in de brievenbus 
Zeer binnenkort verschijnt nummer 2 van ons clubblad De Aftrap. In dat nummer onder 
andere een terugblik op het NK veldvoetbal, een overzicht van alle promoties en het laatste 
nieuws van de bestuurstafel. Uiteraard kun je voor het actuele verenigingsnieuws ook terecht 
op www.covsgroningen.nl, facebook en twitter (@COVSGroningen).   
 
We wensen iedereen een fantastische zomer!  


