Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 3, nummer 23 (30 mei 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.

Laatste training geweest of toch niet? 16 juni naar Italiaans restaurant
Gisteravond 26 mei was de laatste reguliere training van dit seizoen. De trainingen worden
op donderdag 11 augustus hervat. Ook in het nieuwe seizoen trainen we op donderdag van
19.30 – 20.30 uur op kunstgras. De trainingen op dinsdag hervatten we vanaf september,
van 19.45 – 20.45 uur, eveneens op kunstgras.
Mogelijk wordt er vanaf 30 juni wekelijks op donderdag van 19.30 – 20.30 uur doorgetraind.
Het is de bedoeling vanaf sportpark Corpus den Hoorn te trainen in de omgeving van het
sportpark, onder leiding van Cindy Suurd. Kleden en douchen kan dan als gebruikelijk, de
kantine is wel dicht. We gaan dit alleen doen bij voldoende belangstelling. Dus wil je
doortrainen, stuur dan een berichtje naar covsgroningen@gmail.com.
De trainingsgroep sluit het seizoen op gezellige wijze af op donderdag 16 juni vanaf 19.00
uur in Iltaliaans restaurant Il Lago aan de S.O.J. Palmelaan in Groningen (wijk Hoornse
Meer). Deelnemers aan de lief-en-leed-pot kunnen voor vijf euro mee. Dat is voor eten en
drinken. Andere trainende leden die niet gespaard hebben, mogen mee als ze alsnog de
inleg van 25 euro + de eigen bijdrage van 5 euro (dus 30 euro) voldoen. Interesse? Laat het
weten aan Roel Bellinga of Johan Suurd: joh.suurd@planet.nl.

Volgende bijeenkomst seniorensoos op 14 juni
De eerstvolgende bijeenkomst van de seniorensoos is dinsdag 14 juni, van 14.00 – 16.00
uur in het GRC-clubhuis. De bijeenkomst is in verband met pinksteren eenmalig op dinsdag.
In juli en augustus is er geen bijeenkomst, op 12 september worden de maandelijkse
bijeenkomsten weer hervat.
De bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor de wat oudere leden, oud-leden en seniordonateurs. Er is afgesproken dat er maandelijks een informele bijeenkomst wordt
georganiseerd. Was je nog niet eerder van de partij, maar wil je de volgende keer wel
aanwezig zijn? Je bent van harte welkom! Laat het weten via covsgroningen@gmail.com.

Stelling van de maand: het is belachelijk dat de competitie nu al is afgelopen!
Op www.covsgroningen.nl staat sinds gisteren een nieuwe stelling. We willen graag weten
wat jouw mening is. Is voetbal een zomersport en is het dus belachelijk dat de competitie nu
al is afgelopen? Of is zo’n pauze wel even welkom? Laat het weten en stem!

Ledenonderzoek: ruim dertig procent van onze leden heeft al ingevuld
Het ledenonderzoek onder alle leden van de Noordelijke COVS-verenigingen is begin mei
van start gegaan. Inmiddels heeft van onze vereniging ruim dertig procent het onderzoek
ingevuld. Heb je dit nog niet gedaan, doe het dan voor 8 juli aanstaande! Heb je begin mei
geen uitnodiging gehad om deel te nemen aan het onderzoek (per mail of post) stuur ons
dan een berichtje op www.covsgroningen.nl.

Promoveer ik of niet? Kop d’r veur!
De komende weken vallen de beslissingen over de groepsindelingen voor komend seizoen.
We hopen dat veel leden een promotie mogen begroeten, maar willen benadrukken dat het
plezier het allerbelangrijkste is. Succes met ijsberen de komende weken: kop d’r veur! Zodra
de promoties bekend zijn, zullen we deze publiceren op www.covsgroningen.nl.

BBQ op 26 augustus als opening nieuwe seizoen
Dit jaar geen seizoensafsluiting, maar een smakelijke en gezellige opening van het nieuwe
seizoen op vrijdag 26 augustus vanaf 18.00 uur in paviljoen Sassenhein in Haren. Op deze
prachtige locatie kunnen we genieten van een uitgebreide BBQ! Alle leden zijn met partner &
kinderen van harte uitgenodigd! We vragen een zeer bescheiden eigen bijdrage van tien
euro per persoon. Opgeven kan via covsgroningen@gmail.com.

Verenigingsadres gewijzigd
Het postadres van onze vereniging is gewijzigd. Het nieuwe adres is:
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Postbus 6039
9702 HA Groningen.
Het mailadres covsgroningen@gmail.com en telefoonnummer blijven ongewijzigd. We willen
iedereen verzoeken het oude adres uit eventuele bestanden en lijstjes te verwijderen en de
post in vervolg naar het nieuwe postadres te sturen.

De Aftrap komt eraan
Ons cluborgaan De Aftrap is onderweg! Het extra dikke nummer is gedrukt en wel richting
post. In nummer 2 onder andere een terugblik op de jaarvergadering, reanimatietraining,
spelregelfinale en kaartavond bij Omlandia. Veel leesplezier!

