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Nieuwe start - algemeen jaarverslag 2019 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Vorig jaar had het jaarverslag als titel ‘pas op de plaats’, veroorzaakt door de bestuurlijke 
perikelen rondom het aftreden van de penningmeester. 2019 kan gelukkig worden 
betiteld als ‘nieuwe start’. Het was niet alleen het jaar dat de problemen werden 
opgelost, maar ook een jaar waarin we volop actief waren met activiteiten voor 
onze eigen leden, voor andere (assistent-) scheidsrechters én voor verschillende 
voetbalverenigingen in onze regio. Het jaar ook van onze oproep #Doenormaal. En het 
jaar waarin we een start maakten met de vernieuwing en verjonging van het bestuur. 
Het jaar dus van een nieuwe start!

Bestuurssamenstelling
Na de jaarvergadering van 15 april ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haakjes het 
jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Martin Schipper, vice-voorzitter en ad interim penningmeester (bestuur sinds 1997, 
penningmeester van 2010 tot 2012, weer penningmeester vanaf november 2018)
Marc van der Haak, werving & behoud, speciale projecten, 2e penningmeester ad 
interim (2013)
Marco Oosting, speciale projecten, verenigingen (2017).

Jannes Mulder neemt afscheid. In het najaar sluit Jan-Willem Bouw als aspirant-
bestuurslid aan bij het bestuur. Hij is verkiesbaar in 2020. 

Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in april als volgt samengesteld:
- technische commissie: Bert Kamstra en Henk Steenhuis (trainers), Marc van der Haak 

(technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken);
- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen en Evert 

IJspeert
- Commerciële commissie: vacature 
- kascommissie: Sijbren Wijnja, Rik Berends en Robert de Wit. 

Jannes Mulder benoemd tot erelid
Tijdens de jaarvergadering wordt de aftredende Jannes Mulder zeer terecht tot erelid 
benoemd. Hij is dan 28 jaar bestuurslid geweest en vervulde ook tal van andere 
functies. Voorzitter Robert van Dorst noemt hem ‘de rots in de branding’. De laatste 
bestuursvergadering met Jannes wordt voorzien van een klein feestelijk tintje, want 
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Jannes Mulder

op 10 april beginnen de bestuurders met een 
bescheiden Chinees buffetje. Jannes belooft klaar 
te blijven staan voor ‘zijn cluppie’. 

Financiële positie en organisatie weer op orde
Door alle perikelen rondom de financiële 
wanorde en het gedwongen tussentijdse vertrek 
van de penningmeester eind 2018, wordt de 
jaarvergadering eenmalig in besloten kring 
gehouden. Bijna vijftig leden zijn aanwezig. Het 
bestuur doet de uitkomsten van het onderzoek naar de financiën uit de doeken en kan 
melden dat er een regeling is getroffen met de ex-penningmeester, waarbij inmiddels 
aan alle afspraken is voldaan. Daarmee is de financiële positie van de vereniging weer 
op orde. Ook de administratieve wanorde is hersteld, waardoor de vereniging weer vol 
vertrouwen naar de toekomst kan kijken. De vereniging dankt hierbij Jan Ensing, die met 
zijn administratiekantoor zorgt voor een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar alle 
stukken. Om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen wordt een protocol 
vastgesteld voor de controle van de stukken door de kascommisie. Ook wordt een 
aangescherpte contributieregeling door de vergadering goedgekeurd. 
  
Jaarvergadering: hulde voor trouwe leden
Naast het afronden van het ‘dossier financiën’ verloopt de jaarvergadering in 
harmonie. Voorzitter van Dorst schetst onder het punt bestuursbeleid de belangrijkste 
voornemens voor de toekomst: interne rust en stabiliteit, intensiveren samenwerking 
met de KNVB, waar nodig vernieuwen van het aanbod aan activiteiten én het 

De jubilarissen bijeen, v.l.n.r. Robert van 
Dorst, Jannes Mulder, Alfons de Graaf, 
Jacob Cleveringa, Martin Schipper, Bert 
Volders, Tjarko Starke, Bé Bultena en 
Gerard Helsma

meer toenadering zoeken tot de 
voetbalverenigingen. De contributie 
voor 2020 wordt  met 1 euro verhoogd 
(naar 53 euro). Marcel Bellinga (voor een 
laatste termijn), Martin Schipper en Marc 
van der Haak worden herbenoemd in 
het bestuur.

Naast het erelidmaatschap van Jannes 
worden er nog meer leden in het 
zonnetje gezet. Bé Bultena wordt naar 
voren gehaald omdat hij al 55 jaar lid is. 
Gerard Helsma, Joop Schokker en Tjarko 
Starke zijn al 50 jaar lid en voorzitter 
Robert van Dorst krijgt de speld voor 
40 jaar trouw lidmaatschap. Een 25 jarig 
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jubileum wordt gevierd door Alfons de Graaf, Martin Schipper en Jacob Cleveringa. Een 
aantal jubilarissen kan om uiteenlopende redenen niet aanwezig zijn. Dat betreft Jan 
Niko de Boer (ook 55 jaar lid) en de 25-jarige jubilarissen Freek Reitsema en Mark Strijker. 

Roedersbokaal opnieuw naar Bert Volders
Het Johan Roeders spelregelkampioenschap (2018-2019) wordt opnieuw gewonnen 
door Bert Volders. Het is de laatste keer dat Klaas Smith deze rubriek verzorgt. Het 
bestuur besluit even pas op de plaats te maken en zich opnieuw te bezinnen over de 
beste manier om met spelregels bezig te gaan. De wekelijkse spelregelvraag op de 
website wordt wel gehandhaafd en ook in 2019 uitstekend verzorgd door Klaas.

Jochem in actie

Spelregelavonden Jochem Kamphuis 
groot succes
We organiseren in 2019 maar liefst twee 
grote, interactieve spelregelavonden met 
onze eigen topper Jochem Kamphuis. Op 25 
februari doen we dat in samenwerking met 
de KNVB. Ruim tachtig belangstellenden 
zijn aanwezig, overwegend leden van 
voetbalverenigingen uit onze regio. De 
avond staat mede in het teken van een BOS-
scheidsrechtersopleiding in Groningen, die 
in samenwerking tussen onze vereniging en de KNVB wordt georganiseerd.

Op 2 september is Jochem er al weer. Hij geeft een toelichting op de nieuwe spelregels 
en doet dat voor ruim zeventig aanwezigen, dit keer vooral onze eigen leden.

Volop actie bij voetbalverenigingen
We zijn door het jaar heen volop actief bij verschillende voetbalverenigingen. Vaak 
staan de spelregels centraal, maar we geven ook tips voor verenigingsscheidsrechters 
en denken mee over de organisatie binnen de clubs van hun verenigingsarbitrage. Zo 
verzorgen we samen met de KNVB op 4 september een uitgebreid programma voor 
de verenigingsscheidsrechters van Vako, FC Zuidlaren en vv Actief. De jeugd van FC 
Groningen (JO17 en JO19) krijgt spelregeluitleg. Andere clubs waar we voor in actie 
komen zijn onder andere Groen Geel, Gorecht, Smilde en the Knickerbockers.

Fair play prijs naar studenten
De fair play prijs 2018-2019 wordt gewonnen door de studenten van The Knickerbockers. 
In overleg besluiten we de uitreiking pas in 2020 te laten plaatsvinden. De studenten 
zijn ook het sportiefst in district Noord. Ondertussen wordt er door de Noordelijke 
scheidsrechtersverenigingen verder gewerkt aan het puntensysteem voor fair play.



DeAftrap Jaargang 40, nummer 1    (juni 2020)

27Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Samenwerking KNVB wordt aangehaald
De samenwerking met de KNVB krijgt in 2019 gestalte, onder andere in de vorm van 
een samen georganiseerde opleiding verenigingsscheidsrechter in het voorjaar. Dat 
wordt voorafgegaan door een druk bezochte interactieve spelregelavond met Jochem 
Kamphuis. De samenwerking is ook zichtbaar op een activiteit voor FC Zuidlaren, Actief 
en Vako. Bovendien promoot de KNVB onze ‘masterclass’ voor assistent-scheidsrechters.

Instuif sobere start van het jaar
Op 5 januari wordt het jaar informeel gestart met de nieuwjaarstraining en instuif. Door 
de dan nog onzekere financiële positie dit keer geen snert of buffet. Een sobere, maar 
tegelijk ook ontspannen en gezellige opening van 2019.

Reanimatietraining: een elftal helden
11 deelnemers aan de reanimatietraining ontvangen op 11 februari het officiële NHS-
certificaat. Docent is opnieuw Wim Grimberg, die een praktijkgerichte training verzorgt. 
Een belangrijke en waardevolle activiteit, waarmee we dit jaar dus precies een elftal 
nieuwe helden opleiden!

Sportweekend Ameland: sfeervol weekend
Sportweekend Ameland verloopt zeer harmonieus en sfeervol. Tegelijk wordt er door de 
27 deelnemers ook hard gewerkt, met meerdere trainingen, een stormachtige fietstocht 
en een spelregelsessie. Henk de Haan verzorgt een hilarische bingo, Eric Braamhaar is 
te gast en houdt een leuke inleiding 
en Klaas Smith en Henk Steenhuis 
verzorgen een sport- en spelregelquiz 
(gewonnen door Marco Oosting en 
Henk de Wit). Zes deelnemers beleven 
spektakel als ze gaan strandzeilen. 
Henk de Wit en Theo Kok zorgen 
voor een de nodige beschouwing en 
humor. 

Stijgende deelname trainingen
Ook in 2019 zijn de trainingen op dinsdag 
en donderdag een belangrijke faciliteit voor 
veel leden. De trainingen worden op dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur op 
sportpark Corpus den Hoorn gehouden. Op 22 en 24 januari wordt er niet getraind 
omdat het kunstgras bedekt is onder een laag sneeuw. Ook de zomertrainingen 
in juli en augustus worden gehouden, met voor het eerst in augustus ook weer op 
dinsdagavond. Op 25 juli oefenen twaalf leden de FIFA-test, ondanks de extreme 
weersomstandigheden (een hittegolf). 

Op Ameland gaan we zelfs 
strandzeilen
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In totaal kan er 72 keer worden getraind. Twee trainingen (sneeuw) komen te vervallen. 
Bert Kamstra geeft de meeste trainingen (37), gevolgd door Henk Steenhuis (32x) en 
Freek Vandeursen (3x). De trainingsdeelname stijgt licht. Op dinsdag komen gemiddeld 
12,96 leden trainen, op donderdag zijn dat er 18,5. In 2018 waren dit nog respectievelijk 
12 en 17. De zomertrainingen trekken 15,3 in 2019, ten opzichte van 16 in 2018. Vooral 
aan de dinsdagtrainingen in augustus moet met 10 deelnemers gemiddeld nog gewend 
worden.

Marleen Drijfhout nieuwe masseur annex fysiotherapeut-in-opleiding
Op 8 augustus maakt Marleen Drijfhout voor het eerst haar opwachting als verzorger/
fysiotherapeut-in-opleiding. Ze wordt meteen in de groep opgenomen. Ze is de 
opvolgster van Patricia van Vilsteren, die in verband met haar studie en een stage in 
het buitenland eerst tijdelijk en vervolgens definitief afscheid neemt. Marleen is elke 
donderdagavond op de trainingsavond gratis beschikbaar.

Kledingpakket nog steeds beschikbaar
Het eigen kledingpakket is ook in 2019 voor slechts honderd euro te bestellen door alle 
leden. Diverse (nieuwe) leden doen dat, waardoor onze groep er herkenbaar bij loopt 
op het trainingsveld. Een prima faciliteit. De overige sponsorinkomsten lopen helaas wel 
terug. De 50 euroclub telt op 31 december 2019 zestien leden, één minder dan een jaar 
ervoor.   

Pubquiz met veel verschillende winnaars
Wouter Wiersma en Thom Winkel verzorgen de maandelijkse pubquiz op de donderdag 
na de training. Er wordt fanatiek gestreden om de winst. Verschillende thema’s zorgen 
ook voor verschillende rondewinnaars. Het 
eindklassement over het seizoen 2018-2019 
wordt op een enkel puntje verschil beslist. 
Winnaar is het team ‘Belli en Kempi weer 
afwezig’, bestaande uit Danny Kempinga, Sam 
Dröge en Marcel Bellinga.

Bowlen als afsluiting trainingsseizoen
De trainingsgroep sluit het seizoen 2018-2019 
op 23 mei in sportcentrum Leek af door te 
bowlen en met een Hollands buffet. Een kleine 
dertig leden beleven een gezellige avond. De 
avond wordt door Roel Bellinga georganiseerd 
vanuit de lief-en-leed-pot.

De winnaars Danny, Sam en 
Marcel
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BBQ in startweek september
De eerste week van september is een heuse startweek van het nieuwe seizoen voor 
onze vereniging. Niet alleen wordt er tweemaal getraind, ook is er op de 2e een 
spelregelavond met Jochem Kamphuis en zijn we actief bij Groen Geel. Na de training 
van 5 september is er bovendien een smakelijke BBQ, die mogelijk wordt gemaakt vanuit 
de lief-en-leed-pot. Ruim dertig mannen en vrouwen smullen ervan!

#Doenormaal als duidelijke boodschap Week van de Scheidsrechter
De Week van de Scheidsrechter in oktober 2019 wordt door onze vereniging benut om 
alle voetballiefhebbers met een knipoog op te roepen tot normaal gedrag. We plaatsen 
de oproep met de hashtag Doenormaal op de site en social media, waar het veelvuldig 
wordt gedeeld. De oproep begint als volgt: ‘Voetbal is van iedereen! Het is niet voor 
niets een echte volkssport. En dus heeft iedereen er een mening over. Niets leukers dan 
op maandagochtend bij het koffieapparaat over de verrichtingen van je favoriete club 
te praten. Maar waar we accepteren dat trainers een verkeerde wissel toepassen, een 
doelman een foutje maakt en een spits een kans om zeept helpt, verwachten we van 
de scheidsrechter dat die als een goed afgestelde robot feilloos zijn werk doet en geen 
fouten maakt. Nou beste sportvrienden, we hebben nieuws voor je: scheidsrechters zijn 
net mensen, en maken dus wel eens een fout. Laten we dat met elkaar accepteren en 
laten we normaal blijven doen. Tuurlijk mag je wat zeggen, maar doe het met respect 
voor de ander. Dan wordt het een stuk leuker op en rond het voetbalveld. Laat dat de 
boodschap zijn van de Week van de Scheidsrechter 2019. #Doenormaal!’

Trainen, voetbal kijken en masterclass voor assistenten
We plaatsen niet alleen onze oproep in de Week van de Scheidsrechter, maar 
organiseren ook meerdere activiteiten. 
Natuurlijk kan er tweemaal worden getraind. 
De donderdagtraining wordt wat ingekort, 
zodat we daarna (met bijna dertig) leden de 
beslissende EK-kwalificatiewedstrijd Nederland 
– Noord-Ierland kunnen kijken, compleet met 
hapje en drankje. In de rust verloten we een 
gratis deelname aan Sportweekend Ameland 
2020. 

Dinsdag 8 oktober verzorgt Freek Vandeursen 
een heuse masterclass voor assistent-
scheidsrechters. Tien assistenten uit het gehele 
district Noord doen mee. Voor herhaling 
vatbaar!

Freek legt uit
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Videofeedback slechts sporadisch gebruikt
Leden kunnen in 2019 ook gebruik maken van het project videofeedback. Aan de 
hand van videobeelden van een eigen wedstrijd kun je veel te weten komen over 
hoe je overkomt op en communiceert met spelers, hoe je het spel volgt et cetera. Er 
wordt maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Zou dat komen omdat deelnemers nu 
gevraagd wordt zelf iemand te regelen om de camera te bedienen?  

Seniorensoos al elf jaar springlevend
De seniorensoos komt ook in 2019 elke tweede maandag van de maand bijeen. De 
informele club van wat oudere leden en oud-leden komt sinds de jubileumreünie 
van 2008 bijeen en daarmee houden ze dat al precies elf jaar vol. De maandelijkse 
bijeenkomsten staan bol van de anekdotes, plagerijtjes en gezonde discussies over het 
hedendaagse voetbal. Bovenmeester Bé Bultena doet na elke bijeenkomst op geheel 
eigen wijze verslag. Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer trekken ook in 2019 de kar. 

GRC vertrouwde uitvalsbasis
Het clubhuis van GRC Groningen blijft in 2019 onze vertrouwde uitvalsbasis. We houden 
er onze activiteiten en komen er voor en na de trainingen samen. Jannes Mulder zorgt 
opnieuw (ook na zijn aftreden als bestuurslid) voor een sluitend barrooster voor de 
donderdag. Hij draait zelf ook menig bardienst, net als onder andere Robert van Dorst, 
Marc van der Haak, Evert IJspeert, Sam Dröge, Marco Oosting, Martin Schipper en 
anderen. Dank! 

Sportpark duurzaam en (bijna) rookvrij
De samenwerking met de andere gebruikers op het sportpark is uitstekend. Een aantal 
malen ontmoeten bestuurders elkaar. Op het sportpark zijn naast FC Groningen en GRC 
ook voetbalvereniging Groen Geel, een hockeyclub, wielervereniging, rugbyclub en een 
vereniging voor american football gevestigd. De gemeente lost (eindelijk) de gevaarlijke 
situatie met overvliegende hockeyballen op ons trainingsveld op. Een probleem dat 
al langer bestond en nu wordt aangepakt door het verhogen van de ballenvangers 
tussen beide velden. Er wordt overgegaan op LED-verlichting bij de velden en er worden 
voorbereidingen getroffen het sportpark rookvrij te maken. 

Goed contact Noordelijke scheidsrechtersverenigingen
De zes Noordelijke scheidsrechtersverenigingen onderhouden in 2019 een goed 
onderling contact. Tijdens een overleg worden ervaringen uitgewisseld en informeren 
we elkaar over diverse zaken. Leden zijn over en weer ook welkom bij elkaars activiteiten.  
Daarnaast treffen de bestuurders elkaar ook op uitnodiging van het bestuur van COVS 
Nederland bij een zogenoemd ‘rondje langs de velden’. 
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De Aftrap: op naar de 40e  jaargang
In 2019 beleeft ons cluborgaan De Aftrap haar 39e jaargang. Het blad verschijnt driemaal 
en blijft in een behoefte voorzien. Marcel Bellinga fungeert voor het 29e jaar als 
redacteur, terwijl Bert Kamstra de verzending organiseert. Vaste medewerkers zijn Klaas 
Smith, Paul Lips en Theo Kok. Henry van Haan drukkerij in Bedum is verantwoordelijk 
voor vormgeving en drukwerk. Na de zomer wordt voorlopig gestopt met de rubriek om 
de Johan Roeders bokaal, omdat Klaas Smith ermee stopt.  

Vereniging voor het eerst actief op instagram
Op 18 januari is de vereniging voor het eerst actief op instagram. Een extra manier om 
met de achterban te communiceren. In het eerste jaar plaatsen we zo’n 120 berichten en 
ruim 150 mensen gaan ons volgen. Naast instagram blijven we ook actief op facebook 
(met 349 volgers) en twitter (718 volgers). De website www.covsgroningen.nl blijft met 
ongeveer 13.400  unieke bezoekers in het jaar 2019 drukbezocht.

Debuut Sam en Danny, Jochem international
Voor Sam Dröge is 2019 een sportief geweldig jaar. In juni promoveert hij naar de 
masterclass betaald voetbal. En op 4 oktober maakt hij met de wedstrijd Dordrecht – 
Jong FC Utrecht zijn debuut als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Direct na zijn 
debuut volgen nog meer profwedstrijden. Ook Danny Kempinga maakt, als assistent-
scheidsrechter, zijn profdebuut. Op 1 november is hij actief bij Telstar – Jong FC Utrecht. 
Voor profscheids Jochem Kamphuis eindigt 2019 prachtig met het nieuws dat hij zich per 
1-1-2020 internationaal scheidsrechter mag noemen. Geweldig! 

Ook in het amateurvoetbal beleven diverse leden mooie momenten. Zo mag Richard 
Meints als assistent-scheidsrechter naar de derby IJsselmeervogels – Spakenburg, wordt 
Demi Guberinic door Eemsmond Sport genomineerd in de categorie sporttalent voor 
de sportverkiezingen in Noord-Groningen en zijn er KNVB-scheidsrechterspelden voor 
onder andere Olaf Smit, Robert de Wit, Max Haanstra en Alex Traa

Jochem Kamphuis Sam Dröge 
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Op een heel andere vlak is 2019 ook bijzonder voor Theo Kok. Hij gaat met pensioen 
en neemt afscheid van zijn werk als radioloog bij het UMCG met een symposium over 
waarnemen. Sport en wetenschap gaan die middag hand in hand. Onder de sprekers 
ook Jochem Kamphuis, die iets vertelt over de VAR. Veel leden zijn bij het symposium 
aanwezig. 

Precies dertig leden promoveren 
Maar liefst dertig leden maken in de zomer promotie naar een hogere groep. Dat zijn 
Sam Dröge, Marco Oosting, Jan-Willem Bouw, Douwe Pals, Daan van Gulik, Nick Alberts, 
Bryan Huizinga, Melchior Knol, Jeffrey Wolthof, Jasper Wiersema, Hasse Aartsen, Meine 
Groefsema, Erwin Macbean, Otmar Schoonderwoerd, Alex Vegter, Martin Rozema, Joop 
van Leeuwen, Marisca Overtoom, Hans Beenker, Dirk Koning, Jerrol May, Lucian Franzky 
(op zaterdag en zondag!), Arjan op ’t Holt, Mark Smit, Sander Verhoef, Ruud Beens, Jacob 
Wijnstra, Demir Gubernic, Rob Geurten en Stefan Brondijk. 

Afscheid van Jan Regtop, Sibolt Hovenga en Kor Visser 
We moeten in 2019 afscheid nemen van drie voetbalvrienden. Erelid Jan Regtop komt 
op 10 oktober, in de week van de scheidsrechter, te overlijden. Hij is dan 90 jaar oud en 
heeft talrijke verdiensten voor de voetbalsport gehad. Veel leden nemen afscheid. Op 
19 november overlijd ons lid Sibolt Hovenga, een markante persoonlijkheid uit Stedum 
en omstreken, op 73-jarige leeftijd. En GRC-er en voetbalvriend Kor Visser komt begin 
september te overlijden. Onze donateur is dan 76 jaar. 

Nog ruim 200 leden
Het ledental daalt opnieuw, van 223 eind 2018 naar 207 op 31 december 2019. De 22 
opzeggingen zijn vooral stoppende en verhuizende scheidsrechters. Daarnaast wordt 
de ledenadministratie opgeschoond in het herstellen van de financieel-administratieve 
wanorde. Slechts zes leden melden zich nieuw aan. Ook vorig jaar al verloren we veel 
leden, want in 2017 telden we nog 236 leden. 

Het aantal individuele donateurs daalt met één (één nieuwe donateur en twee 
opzeggingen). Eind 2019 tellen we 43 donateurs.  Door fusies verliezen we twee 
voetbalverenigingen als donateurvereniging, waardoor er eind 2019 nog 98 overblijven.

Tot slot: een nieuw begin
Na een moeilijk begin, waarin de bestuurlijke perikelen de boventoon voeren, hebben 
we ons als vereniging weten te herpakken in 2019. Natuurlijk blijven er aandachtspunten, 
zoals de forse daling van het aantal leden. Maar tegelijk zien we dat de leden die er wel 
zijn meer participeren. De clubavonden worden in 2019 namelijk prima bezocht en ook 
de trainingsdeelname stijgt. Met een nieuwe masseur, de toenemende samenwerking 
met KNVB en voetbalverenigingen, de start op instagram, een prima masterclass voor 
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assistenten én veel sportief succes voor individuele leden kijken we terug op een 
geslaagd en goed verenigingsjaar 2019. Een nieuwe start zoals in het begin van dit 
verslag al beschreven. 2020 wordt het jaar van het afscheid van voorzitter Robert van 
Dorst, die na 30 jaar het bestuur verlaat. Laten we hem een geweldig afscheid bezorgen. 
2020 wordt ook het jaar van de verjonging op bestuurlijk vlak. Laten we hen de ruimte 
geven om hun ideeën te realiseren, op weg naar het 100-jarig bestaan (in 2033). 

Marcel Bellinga, secretaris

Volg ons op twitter, facebook en instagram
De Aftrap verschijnt driemaal per jaar en biedt een mooi kijkje in ons
verenigingsleven. Voor de actualiteit kun je echter ook regelmatig onze website 
www.covsgroningen.nl checken en ons volgen op facebook, twitter
(@COVSGroningen) en instagram. Gewoon even doen! 


