Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 5, nummer 41 (8 februari 2013)
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Zonder respect geen voetbal
Zonder respect geen voetbal is (ook) in 2013 het motto. Wij zullen als
Scheidsrechtersvereniging op verschillende manieren aandacht blijven vragen voor respect.
Zonder daarbij een kruistocht te willen voeren en voorbij te gaan aan gezonde emotie als
onderdeel van de voetbalsport. Na ons pamflet in december hebben we medio januari een
open brief aan de KNVB gestuurd met concrete suggesties van de deelnemers aan het
technisch weekeinde op Ameland. Vanuit verschillende hoeken is positief en enthousiast
gereageerd op deze actie. De officiële reactie van de KNVB was terughoudend, maar biedt
wel openingen voor een dialoog. En om alle misverstanden voor te zijn: wij steunen de
KNVB in de recente acties rondom het thema respect en trekken graag samen op! De open
brief en de reactie van de KNVB staan op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=5269
Op onze site nu ook een stelling over respect. Dus allemaal stemmen op deze stelling en
eventueel kun je jouw mening toelichten: http://www.covsgroningen.nl/?p=5349
De komende tijd blijven we op dit onderwerp actief. Op onze site kun je onder de menuknop
‘respect’ alle bijdragen vinden. Zo hebben diverse clubvoorzitters op ons verzoek hun visie
op papier gezet. Komende week zijn we aanwezig bij een KNVB-bijeenkomst over respect in
Euroborg en medio april verzorgen we een workshop tijdens een evenement van sportplein
Groningen. Zonder respect geen voetbal!

Aanbieding Sporthuis Winsum: compleet tenue Adidas voor tachtig euro
Sporthuis Winsum heeft als nieuwe sponsor van onze vereniging nu een aantrekkelijke
aanbieding voor alle leden. Voor slechts tachtig euro kun je een complete tenue van Adidas
aanschaffen. Ook is het mogelijk losse shirts, broekjes en kousen te bestellen. Meer weten?
Kijk dan op onze site, waar je ook kunt bestellen: http://www.covsgroningen.nl/?p=5386
Als lid van onze vereniging krijg je vijftien korting bij Sporthuis Winsum. Tot 1 januari 2014
geldt bovendien dat je bij je eerste bezoek aan de winkel tegen inlevering van een bon 25
procent krijgt! Kijk voor de bon en voorwaarden ook onze site.

Fittest fysiosportief ook nog mogelijk in februari
Ook in de maand februari kunnen leden nog gebruik maken van het aanbod van onze
sportmedische partner fysiosportief om een gratis fittest te ondergaan. Deze test geeft een
goed beeld van je huidige fitheid. Meer weten? http://www.covsgroningen.nl/?p=4962
Dankzij de samenwerking met fysiotherapiepraktijk fysiosportief uit Groningen kunnen leden
gebruik maken van de sportmedische begeleiding van deze in sport gespecialiseerde
praktijk. Leden kunnen onder andere gratis gebruik maken van het blessurespreekuur (1e
afspraak binnen 24 uur) en voor 20 euro in de maand (is korting van ruim vijftig procent!)
onbeperkt gebruik maken van het fitnesstrainingscentrum. Onderdeel van de samenwerking
is ook voorlichting en preventie.

Doe mee aan de reanimatietraining op 4 maart
Ook dit jaar organiseren we de praktijkgerichte reanimatietraining voor leden, partners en
andere belangstellenden. Deelname kost vijftien euro en als je de avond goed afsluit krijg je
het officiële NHS-certificaat. Meer weten? Kijk op http://www.covsgroningen.nl/?p=1746

Ga je ook mee klaverjassen in Ten Boer?
Vrijdag 15 maart gaan we naar Ten Boer om daar met onze voetbalvrienden van vv.
Omlandia te klaverjassen. Laten de scheidsrechters opnieuw zien dat ze goed met kaarten
om kunnen gaan….? Lees op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=3814

Ronde 5 Johan Roeders spelregelkampioenschap nog online
Op http://www.covsgroningen.nl/?p=5025 staan nog altijd de vragen van ronde 5 in de strijd
om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013.Ook kun je vragen en
antwoorden van ronde 1 tot en met 4 terugvinden. Snel maken, want binnenkort volgt de
beslissende ronde 6.

Steun de fietstocht van Marlies Schreurs: want kinderen horen te leven!
Oud-scheidsrechter en COVS Horst-Venray-secretaris Marlies Schreurs gaat in maart langs
de Nederlandse landsgrenzen fietsen. Een tocht van zo’n 1300 kilometer ten bate van het
goede doel, het Kinder Onlogisch Centrum Nijmegen. Marlies zoekt nog slaapplaatsen langs
de route, je mag als je wilt een stuk meefietsen en je kunt ook geld doneren… Het motto is:
Want kinderen horen te leven! Een mooi doel. Steun jij deze sportieve collega met deze
geweldige actie? Kijk ook op http://www.covsgroningen.nl/?p=5402

Nog scheidsrechters gezocht voor schoolvoetbal
De organisatie van het jaarlijkse schoolvoetbal in Groningen zoekt nog enkele
scheidsrechters. Het toernooi wordt 3, 10, 17 en 24 april gespeeld bij vv. Helpman. Meer
weten? Kijk hier: http://www.covsgroningen.nl/?p=1919

Seniorensoos komende maandag 11 februari weer bijeen
De oudere en oud-leden van de seniorensoos komen maandag 11 februari weer bijeen. Ook
van de partij? Kijk op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=4415

Stukken jaarvergadering eind februari online
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is dit jaar pas op 8 april, maar eind deze maand
kun je alle stukken al via deze site downloaden. De agenda, de notulen van vorig jaar en het
algemeen jaarverslag zijn dan beschikbaar. De agenda en het jaarverslag worden overigens
ook gepubliceerd in nummer 1 van de Aftrap. In dat clubblad onder andere ook een terugblik
op het technisch weekeinde en alle andere recent gehouden clubactiviteiten. De Aftrap
verschijnt met ingang van 2013 nog viermaal per kalenderjaar. Nummer 1 kun je medio
maart verwachten.

Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).

