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Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of opmerkingen? 
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.  

 

BBQ op 26 augustus als opening nieuwe seizoen 
Volgende week vrijdag 26 augustus openen we het seizoen met een smakelijke en gezellige 
BBQ! Het begint om 18.00 uur in paviljoen Sassenhein in Haren. Op deze prachtige locatie 
kunnen we genieten van een uitgebreide BBQ. Alle leden zijn met partner & kids van harte 
uitgenodigd! We vragen een bescheiden eigen bijdrage van tien euro per persoon. En dat is 
inclusief twee drankjes. Je kunt je nog steeds aanmelden via covsgroningen@gmail.com.      

 
Activiteiten 2011-2012 bekend: grote clubavonden 21 november en 2 april 
Het bestuur heeft de meeste activiteiten voor het seizoen 2011-2012 inmiddels gepland. Zo 
zijn er grote clubavonden op maandag 21 november en 2 april, is op zaterdag 17 december 
een informele jaarafsluiting met buffet en wordt de jaarvergadering op 5 maart gehouden. Op 
maandag 21 november zal Rene Felen een inleiding verzorgen. Hij is als mental coach 
onder andere werkzaam voor FC Groningen. Kijk op www.covsgroningen.nl voor de data van 
de activiteiten en meer informatie. En noteer de data in je agenda.  
 

Trainingen meteen goed bezocht 
De trainingen op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn zijn inmiddels hervat. De 
eerste trainingen werden meteen door ruim twintig man/vrouw per avond bezocht, ondanks 
de vele oefenduels en de vakantieperiode. Vanaf heden kan er elke donderdag van 19.45 – 
20.45 uur worden getraind. Vanaf 6 september kan er ook weer op de dinsdagavond worden 
getraind. Ook op dinsdag begint de training dit seizoen om 19.45 uur.   
 

KNVB-bestuurder Van Driel 12 september te gast bij seniorensoos 
De seniorensoos hervat maandag 12 september haar maandelijkse bijeenkomst in het GRC-
clubhuis. Van 14.00 – 16.00 uur komen onze seniorleden en oud-leden weer bijeen. Op 12 
september zal niemand minder dan KNVB Noord-voorzitter Jan van Driel een inleiding 
verzorgen. Komen dus, ook als je nog niet eerder bij een bijeenkomst bent geweest.   
 

Stelling van de maand: Als je een scheidsrechter molesteert, moet je voor het 
leven geschorst worden! 
Op www.covsgroningen.nl staat sinds vandaag een nieuwe stelling. We willen graag weten 
wat jouw mening is. Als je een scheidsrechter molesteert, moet je voor het leven geschorst 
worden! Mee eens? Of ben je milder? Laat het weten en stem! 
 

Nu ook actief op facebook en twitter  
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken gaat met de tijd mee, want sinds 
kort zijn we ook actief op facebook en twitter. We denken met deze social media een grotere 
groep mensen te kunnen bereiken en bovendien een extra communicatiemiddel met onze 
vooral jongere leden te creëren. Heb je twitter, volg ons dan (voeg ons toe) en help mee om 
meer volgers te krijgen door onze tweets ook te retweeten. Onze twitternaam is 
@COVSGroningen. Heb je facebook, zoek dan ‘de groep’ Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken op en voeg ons toe. Onze bestaande pagina op hyves zullen we 
de komende periode bovendien opfrissen.  
 

25e nieuwsbrief  
Deze nieuwsbrief is de 25e sinds we in de loop van 2009 met het verspreiden van een 
digitale nieuwsbrief begonnen. Stuur de nieuwsbrief gerust door, zodat nog meer mensen 
kennismaken met de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken! 


