Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 2, nummer 17 (3 november 2010)
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 grote clubavond maandag 8 november in Astoria Haren met
spreker Raymond van Meenen over de arbitrage in het betaalde voetbal
Benieuwd naar het beleid rondom de arbitrage in het betaalde voetbal? Meer weten over het
talententraject? En nieuwsgierig naar de technische instructie voor de scheidsrechters? Kom
dan naar de grote clubavond van onze vereniging, komende maandag 8 november in
zalencentrum Astoria in Haren (Rijksstraatweg 200, parkeren achter het gebouw). De
ontvangst is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur begint het programma. Centrale gast is
Raymond van Meenen. Hij is niet alleen oud-scheidsrechter betaald voetbal, maar ook lid
van de technische staf scheidsrechterszaken van de KNVB.
Naast de inleiding door Raymond van Meenen reiken we de fair play prijs 2009-2010 uit aan
Wilper Boys, is er meer informatie over Sportweekend Ameland en kun je in de stand alle
clubartikelen aanschaffen. De clubavond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er wordt voor een
hapje en drankje gezorgd. Graag tot komende maandag in Haren! Kijk op
www.covsgroningen.nl voor het volledige programma.

Clubartikelen nodig? Ook leuk voor de feestdagen…
Onze vereniging heeft diverse clubartikelen beschikbaar, die je tegen een klein bedrag kunt
aanschaffen. Denk aan wedstrijd-notitiekaartjes, koordjes om de fluit mee vast te houden,
Fox 40 classic scheidsrechtersfluiten, trainingspakken, poloshirts en dergelijke. Speciaal
voor de komende wintermaanden hebben we de stijlvolle en warme winterjas voor slechts
€ 30,- verkrijgbaar. Je kunt alle clubartikelen via www.covsgroningen.nl bestellen. De
artikelen zijn ook te koop tijdens de grote clubavond van komende maandag 8 november,
19.30 uur in zalencentrum Astoria, Rijksstraatweg 200 in Haren. Komen dus!
Tijdens de clubavond is er een speciale aanbieding! Voor slechts € 5,- is maandag de
stijlvolle stropdas van onze vereniging te koop. De stropdas is van prima kwaliteit,
goud/geel gekleurd en voorzien van miniatuurprintjes van ons verenigingslogo. Ook leuk om
straks met de feestdagen cadeau te doen.

Meedoen met de Lotto? Steun onze club en maak kans op een reis naar Aruba
Wil je wekelijks kans maken op mooie geldprijzen en tegelijk de sport in het algemeen en
onze eigen Scheidsrechtersvereniging in het bijzonder ondersteunen? Ga dan nu via onze
vereniging automatisch meespelen met de Lotto! Als automatisch lottospeler maak je elke
week kans op de miljoenenjackpot en vele andere geldprijzen. En steun je onze vereniging.
De Lotto draagt namelijk jaarlijks een percentage van de inleg af aan onze vereniging en
andere sportverenigingen. Na de overheid is de Lotto de grootste sponsor van de
Nederlandse sport!
Als je nu via de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken aan de Lotto mee gaat
doen, steun je onze vereniging extra, maak je kans op een reis naar Aruba en verdien je tien
euro korting op je contributie voor 2011! De Lotto verloot enkele reizen voor twee personen
naar Aruba voor iedereen die nu via zijn of haar eigen sportvereniging automatisch gaat
meespelen. Daarnaast keert de Lotto een eenmalig bedrag van € 40,- uit aan de
desbetreffende sportvereniging. Dit doen ze zodra de deelnemer minimaal driemaal via
incasso heeft meegedaan (dus drie maanden). De Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken zal de extra eenmalige inkomsten benutten om extra faciliteiten voor alle leden te
realiseren. En we geven per deelnemer tien euro terug door deze op de contributie over

2011 in mindering te brengen. Dus wil je wekelijks kans maken op de vele geldprijzen van de
Lotto, wil je een reis winnen naar Aruba, wil je onze vereniging steunen én wil je volgend jaar
eenmalig tien euro minder contributie betalen? Ga dan nu naar www.covsgroningen.nl en klik
op de banner rechts op de homepage (direct onder ons logo). Vul alles in en laat het
secretariaat even weten dat je gaat meespelen. Veel geluk in het spel en alvast bedankt!

GRC-clubhuis: schilders gezocht…
De nieuwbouw van het GRC-clubhuis vordert gestaag. Inmiddels is de buitenkant zo goed
als klaar. Het is nu al een prachtig nieuw gebouw! Er is inmiddels begonnen aan de
afwerking aan de binnenkant. Dit doet GRC zoveel mogelijk met de inzet van vrijwilligers.
Ook enkele leden van onze vereniging hebben hun hulp al toegezegd. GRC kan echter nog
meer vrijwilligers gebruiken, bijvoorbeeld mensen die willen helpen met het schilderwerk. Wil
je namens onze club helpen? Laat het ons dan weten via covsgroningen@gmail.com.

Al vijftig aanmeldingen voor Sportweekend Ameland
Het technisch weekeinde op Ameland blijft een grote aantrekkingskracht op onze leden
houden. Inmiddels hebben al vijftig personen zich voor de komende editie ingeschreven. Zij
zullen van 7-9 januari 2011 in hotel Noordsee (Westcord) in Nes verblijven. Op het
programma staan meerdere trainingen, een onderdeel mentale weerbaarheid, spelregels en
de nodige ontspanning. Kijk op www.covsgroningen.nl voor het programma en
inschrijfformulier.

Vragen Johan Roeders spelregelkampioenschap nu ook online
De vragen van het Johan Roeders spelregelkampioenschap zijn vanaf dit seizoen ook online
te maken. Naast publicatie in De Aftrap plaatsen we de spelregelvragen ook op
www.covsgroningen.nl. De vragen van ronde 1 en 2 staan er nu op! Speciaal voor niet-leden
van de vereniging houden we een apart klassement bij. Op deze manier stimuleren we de
spelregelkennis ook onder het algemene publiek. Breng deze vragen en daarmee onze
website ook eens onder de aandacht van familie, vrienden en collega’s…..

Graag tot ziens bij de grote clubavond met Raymond van Meenen, komende
maandag 8 november vanaf 19.30 uur in zalencentrum Astoria in Haren!

