Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 10, nummer 69 (2 maart 2018)
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Hoera, we bestaan 85 jaar! Kom 8 maart naar de verjaardagsborrel
Van harte allemaal, onze vereniging bestaat komende donderdag precies 85 jaar! Reden
voor een kleine verjaardagsborrel. We nodigen je dan ook graag uit om op donderdag 8
maart naar het GRC-clubhuis te komen. Na de training vanaf 21.00 uur zorgen we voor een
hapje en drankje. Ben jij er ook bij? http://www.covsgroningen.nl/?p=10578

Jaarvergadering op 19 maart: alle stukken nu online
Op maandag 19 maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We leggen dan rekening
en verantwoording af over het gevoerde beleid. Bovendien zetten we dit keer enkele
bijzondere leden in het verdiende zonnetje. De agenda en overige vergaderstukken staan al
op de site. Binnenkort verschijnt De Aftrap, waarin ook agenda en algemeen jaarverslag zijn
opgenomen. De jaarvergadering is om 20.00 uur in het GRC-clubhuis. Tot dan?
http://www.covsgroningen.nl/?p=10567

Maak de laatste vragen van het Johan Roeders spelregelkampioenschap
Tot 11 maart kun je de antwoorden insturen van ronde 5 en ronde 6 van het Johan Roeders
spelregelkamioenschap. Wie wordt de opvolger van Bert Kamstra? Vul nu in:
http://www.covsgroningen.nl/?p=10593

Pubquiz weer op 15 maart
De eerstvolgende pubquiz is donderdag 15 maart, direct na de training (om 21.45 uur).
Benieuwd wat voor vragen Bart en Carim nu weer bedacht hebben? Kom dan naar het GRCclubhuis en doe mee met deze 6e quiz van het seizoen.

Trainingen: elke dinsdag en donderdag
Je kunt elke dinsdag en donderdag trainen bij onze vereniging op sportpark Corpus den
Hoorn in Groningen, van 20.00 – 21.15 uur. Op donderdag is onze masseur en
fysiotherapeut-in-opleiding Patricia van Vilsteren aanwezig. Graag tot bij één van de
trainingen!

Kijk voor meer informatie op www.covsgroningen.nl en volg ons op facebook
(facebook.com/covsgroningen) en twitter (@COVSGroningen).

