Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 4, nummer 33 (26 april 2012)
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Diner trainingsgroep 24 mei, 31 mei laatste training met afscheid Johan Suurd
De trainingsgroep sluit 24 mei het seizoen informeel af in eetcafé ’t Zwarte Schaap aan het
Schuitendiep in Groningen. Deelnemers aan de lief-en-leed-pot betalen slechts 5 euro.
Spaar je niet mee, maar wil je wel mee eten? Dat kan! Laat voor 17 mei weten of je mee
gaat en wat je wilt eten… De keuzemenu’s staan nu op www.covsgroningen.nl.
De laatste reguliere trainingen van dit seizoen zijn dinsdag 29 en donderdag 31 mei. Op 31
mei nemen we afscheid van trainer Johan Suurd, die naar Eindhoven gaat verhuizen en ons
dus helaas verlaat. Zorgt dat je er bij bent, ook als je niet (meer) regelmatig traint.

Maak EK extra spannend en doe mee met de EK-toto
Wil je het EK extra spannend maken? Je voetbalkennis testen? Kans maken op een leuk
extraatje? En de vereniging steunen? Doe dan mee aan onze EK-toto! Bij deze nieuwsbrief
ontvang je ook een deelnameformulier. Vul alles in en stuur het formulier op. Per mail mag
ook: covsgroningen@gmail.com. Je kunt het formulier ook vinden op www.covsgroningen.nl.
Nodig vooral ook al je bekenden uit ook deel te nemen. Veel EK-plezier!

Spelregelteams strijden om Noordelijke titel
Komende vrijdag 27 april wordt in de kantine van FC Meppel het Noordelijk Kampioenschap
spelregels georganiseerd. Onze vereniging doet mee met twee teams. Wil je onze teams
steunen, dan ben je vanaf 19.00 uur van harte welkom in Meppel! We wensen Robert de Wit,
Marije Deuring, Sam Dröge, Wouter Horst, Paul Lips en Luuk van Dijk succes.

Seniorensoos: 14 mei lunchen bij Ni Hao
De seniorensoos sluit dit seizoen af met een lunch op 14 mei. Om 12.30 uur gaan de
seniorleden 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.

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.

Leden vijftien procent korting bij sportspeciaalzaak Willy Loos
Onze sponsor Willy Loos is een speciaalzaak op sportgebied aan het Kwinkenplein 1-3 in
Groningen, onder de voet van de Martinitoren. Wist je al dat al onze leden en donateurs
vanaf heden vijftien procent korting bij aankopen (gehele assortiment) bij Willy Loos krijgen?

Stelling van de maand: Oranje wordt deze zomer Europees Kampioen
Op www.covsgroningen.nl kun je rechtsonder de nieuwe stelling vinden. Deze keer zijn we
benieuwd wie er volgens jou het EK gaat winnen. 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).

