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2011 was een druk en enerverend jaar voor ons. Zo verhuisden we met GRC mee naar het 
nieuwbouw en kwamen we zeer positief uit het COVS ledenonderzoek. De min of meer vaste 
activiteiten werden succesvol georganiseerd, de communicatiemogelijkheden werden met 
een twitteraccount en facebookpagina uitgebreid en de seniorensoos kreeg vorm. 2011 was 
ook het jaar van een groei van het aantal leden en donateurs, een grotere deelname aan de 
trainingen en sportief succes van een aantal leden. Tegelijk is een aantal leden ook 
geconfronteerd met geweld en wisten we niet al onze beleidsvoornemens te realiseren.  
 
Het ledenonderzoek dat in het najaar is gepresenteerd heeft een goed beeld gegeven van 
wat u als lid van deze vereniging graag wilt. De uitkomsten van dat onderzoek vormen dan 
ook de basis voor onze voornemens voor 2012 en daarna. We willen graag de volgende 
zaken realiseren: 
 

- het uitbreiden van faciliteiten op het gebied van gezondheid. We denken hierbij aan 
een masseur en afspraken met fysiotherapeuten, maar ook aan mogelijkheden op het 
gebied van fitness 

 
- het specifieker kunnen ondersteunen van assistent-scheidsrechters, in 2012 mogelijk 

onder andere door middel van een speciale activiteit 
 
- het bekender maken van de mogelijkheden op gebied van juridische ondersteuning  
 
- het onderzoeken van extra ondersteuning van onze zaalvoetbalscheidsrechters 
 
- we zullen actief blijven deelnemen aan de discussie binnen de COVS over vormen 

van samenwerking en fusies. We willen voorop blijven gaan in deze discussie. De 
COVS-leden hebben in het onderzoek heel duidelijk uitgesproken hier ook voor te 
zijn! 

 
- Tot slot willen we onze positie op het sportpark verdedigen en verstevigen. De 

plannen van FC Groningen zijn hiervoor de aanleiding.  
 
2011 was een zeer succesvol verenigingsjaar. Dat succes willen we graag verder uitbouwen 
om zo optimaal de belangen van al onze leden te kunnen behartigen.  


