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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.

Kom komende maandag 2 april naar de grote clubavond
Komende maandag 2 april is het zover: de grote clubavond in het Hampshire hotel, Laan
Corpus den Hoorn 300 in Groningen. We hebben met internationaal scheidsrechter Danny
Makkelie een topspreker in huis. Danny zal het onder andere gaan hebben over de
ontwikkelingen van de laatste tijd en over tactisch fluiten. Hij maakt daarbij gebruik van
actueel beeldmateriaal.
Verder reiken we maandag de fair play prijs uit aan FC Grootegast en presenteren we onze
nieuwe sponsor Willy Loos. De sponsor heeft voor alle aanwezigen een aardigheidje in
petto!De ontvangst maandag is vanaf19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. Ook
niet-leden en bijvoorbeeld verenigingsscheidsrechters zijn van harte uitgenodigd. Graag tot
maandag!

Willy Loos nieuwe partner: leden vijftien procent korting
Sportspeciaalzaak Willy Loos is onze nieuwe sponsorpartner. De overeenkomst zal
komende maandag tijdens de grote clubavond in het Hampshire hotel worden ondertekend.
Willy Loos is een speciaalzaak op sportgebied aan het Kwinkenplein 1-3 in Groningen, onder
de voet van de Martinitoren. De overeenkomst omvat ook een vaste rubriek over
blessurepreventie, sportschoeisel en kleding op www.covsgroningen.nl en in ons cluborgaan
de Aftrap. Bovendien worden ze de komende jaren naamgever van ons technisch
weekeinde, dat het Willy Loos sportweekend Ameland zal gaan heten. En last but not least
krijgen al onze leden en donateurs vanaf heden vijftien procent korting bij aankopen (gehele
assortiment) bij Willy Loos.

Ga vrijdag 13 april mee kaarten in Ten Boer
Op vrijdag 13 april gaan we weer klaverjassen met onze sportvrienden van voetbalvereniging
Omlandia, de club onder andere van onze leden Michel Winter, Richard Brondijk en Simon
Schuil. De kaartstrijd begint om 20.00 uur. Na vijftien jaar (!) is de stand 11-4 in ons voordeel.
Ga je mee? Laat het even weten aan Simon Schuil via (050) 302 36 47 of
simon.schuil@planet.nl. Veel plezier vrijdag de 13e!

Seniorensoos weer bijeen 16 april, 14 mei lunchen bij Ni Hao
De seniorensoos komt in april niet de tweede (want Pasen), maar voor eenmaal op de derde
maandag bijeen, te weten 16 april van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis. De laatste
bijeenkomst van dit seizoen wordt vervolgens op 14 mei om 12.30 uur gehouden. De
seniorleden gaan dan lunchen in restaurant Ni Hao, in het stadsparkpaviljoen in Groningen.
Kosten worden betaald vanuit de 2 euro pot. Na de zomer komt de seniorensoos voor het
eerst weer bijeen op 10 september.

Volop ontwikkelingen sportpark Corpus den Hoorn
Er is momenteel van alles gaande met betrekking tot de toekomst van ons sportpark Corpus
den Hoorn. Dat heeft te maken met de wens van FC Groningen om zich naast de jeugd ook
met de eerste selectie op het sportpark te vestigen en van Corpus den Hoorn het vaste
trainingscentrum te maken. Dit heeft gevolgen voor de huidige gebruikers van het park.
Zoals het nu lijkt niet voor onze vereniging, maar uiteraard houden we de vinger aan de pols.

Mee naar Ameland in januari 2013? Ga nu sparen!
Het veertiende technische weekeinde op Ameland was in januari een groot succes. Wil je in
januari 2013 er zelf ook (weer) bij zijn? Dan kun je nu al, geheel vrijblijvend, sparen voor het
inschrijfgeld. Je kunt instappen op elk gewenst moment en als je eind 2012 toch besluit niet
mee te gaan, krijg je het gespaarde geld gewoon terug. Wil je sparen en straks mee naar
Ameland? Kijk op www.covsgroningen.nl voor de voorwaarden en een spaarformulier.
Wil je trouwens het veertiende weekeinde nog even herbeleven? Richard Meints heeft een
prachtige dvd met zo’n 200 foto’s en enkele videofragmenten samengesteld. Deze is voor
slechts € 2,50 te bestellen bij Richard of via covsgroningen@gmail.com.

Stelling van de maand: de KNVB moet scheidsrechters verbieden actief te zijn
op social media!
Op www.covsgroningen.nl kun je rechtsonder de stelling van de maand vinden. Je kunt nu
stemmen op de stelling dat de KNVB scheidsrechters zou moeten verbieden actief te zijn op
social media. Ben je het daar mee eens? Of mogen scheidsrechters zelf weten wat ze wel of
niet doen op bijvoorbeeld facebook, hyves en twitter? Laat je stem horen en ga naar onze
site.
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl voor het laatste nieuws, voeg ons toe
op facebook en volg ons op twitter (@COVSGroningen).

