Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 3, nummer 19 (24 januari 2011)
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of
opmerkingen? Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Levens redden? Doe 14 februari mee met de reanimatietraining
Wil je weten wat je moet doen als je te maken krijgt met een levensbedreigende situatie?
Een speler die onwel wordt? Of iemand thuis of op het werk? Doe dan mee aan de praktisch
opgezette reanimatietraining. Er wordt veel geoefend en aan het einde van de avond kun je
meteen je NHS-certificaat in ontvangst nemen. De reanimatietraining is op maandag 14
februari, van 19.30 – 22.30 uur in het nieuwe GRC-clubhuis. Deelnemen kost 15 euro (op de
avond zelf te voldoen) en kan na aanmelding via www.covsgroningen.nl. Deelname staat
open voor leden, donateurs, relaties, partners….. Kortom: iedereen mag meedoen!

16 februari eerste ‘koffie-ochtend’ seniorleden en oud-leden
Onze vereniging heeft de laatste paar jaar veel jongere leden mogen begroeten. Dat is
verheugend, maar dat wil niet zeggen dat we onze trouwe leden die iets ouder zijn vergeten.
De reünie in het jubileumjaar 2008 onderstreepte de betrokkenheid van oudere (oud-) leden
met de vereniging. Bij veel verenigingen organiseert men al langer een activiteit speciaal
voor de oudere leden. Dat doet men meestal in de vorm van een periodieke bijeenkomst
waarbij de gezelligheid voorop staat. Eigenlijk een beetje onder het motto: er hoeft niets,
maar wie dat wil kan bijvoorbeeld klaverjassen. Maar alleen even bijpraten, onder het genot
van een kopje koffie en/of een drankje, is ook mogelijk. We willen in ieder geval niemand iets
opdringen en staan open voor suggesties van de bezoekers van deze sociëteit.
Op verzoek van het bestuur hebben Jan Niko de Boer, Frans Müller en Garbrand Nienhuis
nagedacht over de invulling van deze activiteit. In overleg is besloten van start te gaan en we
nodigen een ieder dan ook graag uit voor de eerste oriënterende bijeenkomst op woensdag
16 februari 2011. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor onze seniorleden en – donateurs,
alsmede ook oud-leden. Plaats van handeling is het clubhuis van GRC Groningen, op
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Wij hopen iedereen rond 10.00 uur te mogen
begroeten. Behalve dat we tijdens deze eerste bijeenkomst graag van gedachten willen
wisselen over de verdere invulling, is er ook gelegenheid het nieuwe clubhuis te bezichtigen.
We willen graag weten wie we deze eerste keer mogen verwachten en vragen daarom dit
kenbaar te maken aan Garbrand Nienhuis, (050) 541 85 91 of mail: gm.nienhuis@home.nl.
Graag voor 10 februari. We hopen veel (oud-) seniorleden en –donateurs te begroeten!

Wie was de beste Nederlandse scheidsrechter van 2010?
Howard Webb werd onlangs door een internationale organisatie uitgeroepen tot beste
scheidsrechter van 2010. Maar wie was in 2010 de beste Nederlandse scheidsrechter? We
zijn benieuwd naar je mening en nodigen daarom iedereen uit te stemmen op de stelling van
de maand, te vinden rechtsonder op de homepage van www.covsgroningen.nl.
De stelling van de vorige maand leerde ons dat de meeste leden tevreden zijn… Op de
vraag waar het bestuur in 2011 als eerste mee aan de slag moet, reageerde 40% met de
opmerking dat ‘we gewoon zo door moeten gaan’. Medische faciliteiten c.q. een masseur en
extra clubavonden met sprekers waren daar naast de meest benoemde extra wensen. Het
bestuur gaat er uiteraard mee aan de slag.

Nieuwe clubhuis GRC Groningen bijna klaar
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw van het GRC-clubhuis. De verwachting is dat nog
deze maand de werkzaamheden worden afgerond, waarna we in de week van 31 januari
kunnen terugverhuizen. Zie voor een impressie ook www.covsgroningen.nl.

Bijeenkomsten scheidsrechterscoaches KNVB op 28 februari en 2 maart
In district Noord hebben de KNVB, COVS en de regionale scheidsrechterscoaches
gezamenlijk een reeks bijeenkomsten voor alle actieve scheidsrechters georganiseerd.
Bijeenkomsten waarvoor alle scheidsrechters die onder één scheidsrechterscoach
ressorteren, worden uitgenodigd. In verband met de nieuwbouw van ‘ons’ clubhuis hebben
de coaches uit ons werkgebied nog geen bijeenkomst gehouden. Dat gaat echter alsnog
gebeuren en wel op 28 februari en/of 2 maart. Scheidsrechters die Johan Suurd, Simon
Schuil (en deels) Roel Folkersma als coach hebben, kunnen binnenkort een uitnodiging
verwachten. Noteer de data alvast!

Spelregels zorgen voor veel bezoekers website
Onze website nadert de 5000 unieke bezoekers. Veel bezoekers komen regelmatig terug en
dat is onder andere te danken aan de uitgebreide spelregelmogelijkheden op onze site. Zo
staan er diverse artikelen, series oefenvragen en natuurlijk de spelregelvraag van de week
(elke vrijdag een nieuwe vraag). Ook de vragen van het Johan Roeders spelregelkampioenschap zijn terug te vinden op www.covsgroningen.nl. We zijn Klaas Smith erg
dankbaar voor zijn actieve inbreng! Deze week is de laatste mogelijkheid om de vragen van
ronde 4 en ronde 5 te maken! Tip ook vrienden en bekenden over www.covsgroningen.nl.

Jaarvergadering op 7 maart in GRC-clubhuis
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op maandag 7 maart, een dag voor onze
78e verjaardag, in het nieuwe GRC-clubhuis gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur.
Het bestuur zal rekening en verantwoording over het gevoerde beleid afleggen en bestuur en
commissies worden samengesteld. De agenda en overige vergaderstukken worden in de
loop van februari op www.covsgroningen.nl gepubliceerd. Bovendien kun je de agenda en
het algemeen jaarverslag in De Aftrap terugvinden. Die verschijnt ook medio februari.

