Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 6, nummer 48 (14 februari 2014)
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 3 maart naar de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Graag nodigen we alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag
3 maart aanstaande, in het GRC-clubgebouw. Aanvang 20.00 uur, met ontvangst vanaf
19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over
het gevoerde beleid, wordt de hoogte van de contributie vastgesteld, worden bestuur en
commissies samengesteld en doet het bestuur de beleidsvoornemens uit de doeken.
Bovendien zetten we enkele bijzondere leden in het zonnetje. Kom je ook 3 maart? Op onze
site kun je nu de agenda, het algemeen jaarverslag 2013 en de notulen van de vorige
jaarvergadering vinden. Klik daarvoor hier: http://www.covsgroningen.nl/?p=6956
Agenda en jaarverslag staan ook in nummer 1 van De Aftrap, welke in de week voor de
jaarvergadering zal verschijnen.

Maak nu laatste ronde Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014
Test en waar nodig verbeter je eigen spelregelkennis door nu mee te doen aan de zesde en
laatste (alles beslissende) ronde van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 20132014. Je kunt er bovendien de rondeprijs mee winnen. Ga nu naar de site en doe mee:
http://www.covsgroningen.nl/?p=6992

Freek Vandeursen te gast bij Veendam en Oost Groningen
Onze professionele collega Freek Vandeursen zal maandag 17 februari aanstaande een
lezing verzorgen bij de COVS-verenigingen Veendam en Oost Groningen, in het clubgebouw
in Wildervank. Aanvang 19.30 uur. Ook leden van onze vereniging zijn hierbij van harte
welkom. Meer weten? Kijk dan op http://www.covsgroningen.nl/?p=6933

Contactavond KNVB-coach Gert-Jan Ris komende dinsdag 18 februari
Komende dinsdag 18 februari organiseren KNVB en COVS de contactavond van de
regionale scheidsrechterscoach voor de stad Groningen, Gert-Jan Ris. Heb je al opgegeven
voor deze avond? Kijk ook op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=6929
Er kan deze avond overigens ook gewoon worden getraind op het kunstgras van Corpus den
Hoorn, van 20.00 – 21.15 uur.

Maak het WK extra spannend en doe mee aan de WK-poule
Ook komende zomer rondom het WK voetbal organiseren we weer een WK-poule. Voor
slechts vijf euro kun je meedoen en laten zien of je een goede voorspeller bent…. De
winnaar krijgt zestig procent van de inleg. Daarnaast steun je met deelname ook onze
vereniging. Meer weten? Kijk dan op de site: http://www.covsgroningen.nl/?p=6953

Stelling: bureau Halt een prima station voor jonge sporters die zich misdragen
Bureau Halt en de KNVB onderzoeken of jonge voetballers die zich misdragen op en rond
het veld kunnen worden doorgestuurd naar Bureau Halt. Die kan met sporters en ouders in
gesprek gaan, aansturen op gesprekken met de slachtoffers, maar bijvoorbeeld ook
geldboetes of werkstraffen opleggen. Is dit een goed idee? Of moet het eigen tuchtsysteem
van de KNVB afdoende zijn? Tijd voor een stelling: http://www.covsgroningen.nl/?p=7000.
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).

