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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.  

 
 

Jaarafsluiting 22 december: Chinees buffet, darts, klaverjassen, sjoelen 
Op zaterdag 22 december sluiten we het verenigings- en kalenderjaar 2012 op informele 
wijze af. In het GRC-clubhuis serveren we een Chinees buffet en kan er worden gekaart, 
gesjoeld of gedart. Ook kan er een drankje aan de bar worden genuttigd. Ook partners zijn 
van harte welkom. We vragen een bescheiden eigen bijdrage van vijf euro per persoon. De 
avond begint met het buffet om 19.00 uur en wordt rond 23.00 uur afgesloten. Kom je ook? 
Laat het ons even weten via covsgroningen@gmail.com.  
 
 

10% welkomstkorting bij afsluiten zorgverzekering Univé 
Het is weer de tijd dat iedereen in Nederland de nieuwe polis van zijn of haar 
zorgverzekering krijgt. En daarmee heb je ook de mogelijkheid over te stappen naar een 
andere verzekeraar. Wellicht biedt onze sponsor Univé dan goede mogelijkheden voor je. 
Kijk daarvoor op www.unive.nl of ga langs bij één van hun kantoren in Groningen (UMCG), 
Bedum (Stationsweg 10), Haren (Rijksstraatweg 142) of Appingedam (Farmsumerweg 10). 
Leden van de Scheidsrechtersvereniging krijgen bij een overstap naar Univé een eenmalige 
welkomstkorting van tien procent. Zorg er dan wel voor dat je zelf je huidige zorgverzekering 
voor 31 december aanstaande opzegt.  
 
 

Trainingen tot en met 20 december, nieuwjaarsinstuif 5 januari 
De trainingen gaan dit jaar door tot en met donderdag 20 december. Er kan tot en met die 
datum elke dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.00 uur worden getraind op het kunstgras 
van sportpark Corpus den Hoorn. Na een korte winterpauze worden de trainingen in 2013 
hervat op 15 januari. 
 
De eerste activiteit van 2013 is de informele nieuwjaarsinstuif op zaterdag 5 januari van 
15.30 – 17.30 uur in het GRC-clubgebouw.  De jaarvergadering is verplaatst van 4 maart 
naar maandag 8 april. Kijk ook op www.covsgroningen.nl voor een overzicht van alle 
verenigingsactiviteiten. 
 
 

Ook mee met het 15e sportweekend Ameland? Al 45 deelnemers! 
Het vijftiende technisch weekeinde op Ameland heeft meer deelnemers dan de voorgaande 
editie. Inmiddels hebben zich 45 enthousiastelingen ingeschreven. Maar er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Dus ga je in januari ook mee? Het weekeinde zal plaatsvinden van 11 – 13 
januari 2013. De organisatie heeft een afwisselend programma samengesteld, met onder 
andere diverse trainingen, een fiets- en mountainbiketocht, een ludieke sportquiz en 
aandacht voor spelregels. Op zaterdagavond wordt een groot sportforum georganiseerd met 
medewerking van FC Groningen – directeur Hans Nijland. Deelname kost 175 euro per 
persoon. Kijk voor het programma en inschrijfformulier op www.covsgroningen.nl.  
 
 
Nieuwe vragen Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013 online 
Heb je de vragen van ronde 3 en 4 in de strijd om het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap al gemaakt? Dit kan nog tot begin december. Allemaal snel naar 
www.covsgroningen.nl  en even meedoen dus! 



Sponsor Willy Loos definitief failliet, mogelijk snel nieuwe sponsor  
Zoals in de media en op onze site gemeld is onze sponsor sportspeciaalzaak Willy Loos 
onlangs failliet gegaan. Inmiddels is duidelijk dat er ook geen doorstart komt. We betreuren 
het verlies van onze sponsor en wensen directie en medewerkers het allerbeste toe.  
 
Mogelijk kunnen we op korte termijn een nieuwe sponsor presenteren, check daarvoor 
regelmatig www.covsgroningen.nl.  
 
 

Seniorensoos weer bijeen op 10 december 
Onze ‘seniorleden’ en oud-leden komen maandag 10 december van 14.00 – 16.00 uur voor 
de laatste keer in 2012 in het GRC-clubhuis bijeen. Om een kaartje te leggen, bij te praten 
en het nog eens over ‘vrouger’ te hebben. Nog nooit geweest? Schuif dan gezellig aan! 
 
 

Stelling van de maand: Europese toernooien terug naar de basis! 
Op onze site staat weer een nieuwe stelling van de maand. Deze keer aandacht voor de 
teruglopende belangstelling voor de Europese voetbaltoernooien. De stelling is dan ook: de 
Europese toernooien moeten terug naar de basis! Stem op de stelling op 
www.covsgroningen.nl.  
 
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook 
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  


