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Jaarvergadering 21 september: in Coendersborg, aanmelden verplicht 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op maandag 21 september gehouden. 
Aanvang is 19.30 uur. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Aansluitend nemen we afscheid van 
onze voorzitter Robert van Dorst. In verband met het coronavirus wijken we uit naar 
‘landgoed’ Coendersborg in Groningen. Coendersborg ligt in de wijk Helpman in de stad 
Groningen. Het adres is Coendershaag 1. Navigatie: Cort van der Lindenlaan 5, 9722 LS 
Groningen.  
 
Het is verplicht om je vooraf aan te melden voor deze vergadering. Aanmelden kan 
uitsluitend bij secretaris Marcel Bellinga, per mail naar covsgroningen@gmail.com of per app 
via (06) 13910724. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk. Aanmelden kan tot en met 16 
september aanstaande. Na aanmelding krijg je een korte bevestiging. Indien de maximum 
capaciteit van de locatie wordt bereikt, wordt aanwezigheid/deelname op volgorde van 
aanmelding bepaald. 
 
Uiteraard houden we de actuele situatie m.b.t. het coronavirus in de gaten. Mocht de datum 
of locatie daardoor wijzigen, dan melden we dat op onze site. Tijdens de bijeenkomst dienen 
alle reguliere coronamaatregelen m.b.t. hygiëne te worden nageleefd. Bovendien willen we je 
vragen om bij mogelijke klachten alsnog thuis te blijven. De agenda en de overige 
vergaderstukken zijn te vinden op onze website.  
 
Indien je bij het afscheid van Robert van Dorst het woord wilt voeren, laat dit dan voor 14 
september weten aan Marcel Bellinga via covsgroningen@gmail.com.  
 

Trainingen druk bezocht: denk goed om alle corona-maatregelen 
Er wordt volop getraind op sportpark Corpus den Hoorn en dat is mooi om te zien! We willen 
iedereen wel oproepen alle coronamaatregelen te blijven hanteren, zodat we ook kunnen 
blijven trainen de komende weken en maanden. Over het algemeen gaat dat goed, maar 
soms wordt het even vergeten. Let bijvoorbeeld op afstand van elkaar bij het naar het veld 
lopen en (na de training) weer verlaten van het veld. 
 
Het gebruik van de kleedkamers vraagt aandacht. Als de kleedkamer al wat voller is, wacht 
dan even. Regel dat op een goede manier onderling. In de kleedkamer is het belangrijk 1,5 
meter afstand te houden. En er mogen niet meer dan twee mensen tegelijk douchen. We 
willen iedereen met klem vragen hier beter op te letten! 

 
Overige activiteiten voorlopig op laag pitje 
Het coronavirus is nog niet weg en dat betekent dat we voorzichtig moeten blijven. Dat is ook 
de reden dat we voorlopig terughoudend zijn met het plannen van nieuwe activiteiten. Er zal 
daarom dit najaar geen clubavond met een interessante spreker worden gehouden. En als 
we iets organiseren, dan moet dat volledig conform alle corona-richtlijnen. We zijn blij dat we 
de trainingen wel kunnen houden en denken ook de jaarvergadering (zie elders in deze 
nieuwsbrief) coronaproof te kunnen organiseren. 
 

Sportweekend Ameland gaat in principe door 
Van 8 tot en met 10 januari 2021 staat het Sportweekend Ameland gepland. In overleg met 
Hotel Ameland hebben we afgesproken dat we dit weekeinde, met de benodigde 
aanpassingen, gewoon willen laten doorgaan. Uiteraard is dit afhankelijk van de 
ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus de komende periode. We verwachten in de loop van 
September/oktober een voorlopig programma te kunnen presenteren en de inschrijving te 
starten. Wordt vervolgd.  

https://www.covsgroningen.nl/?p=12299
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Henk Steenhuis  
Tot slot een korte update over de gezondheid van onze sportvriend en ons lid van verdienste 
Henk Steenhuis. We ontvangen veel vragen vanuit het hele land. In overleg en met 
toestemming van Henk en zijn vriendin Jurria hierbij een nieuw berichtje. Henk maakt nog 
steeds kleine stapjes vooruit. Er wordt hard gewerkt aan bewegen, aan de spraak en het zich 
zelfstandig kunnen redden. Helaas gaat dat niet altijd zo snel als men zou willen. Zijn ontslag 
uit het revalidatiecentrum Beatrixoord is daarom uitgesteld van 27 augustus naar voorlopig 
10 september, omdat er nog veel dingen uitgeprobeerd (alleen thuis), aangepast 
(gelijkvloerse woning) en geregeld (vervoer, alarmering, daginvulling) moeten worden. Met 
de vechtlust van Henk én de geweldige steun van Jurria moet dat uiteindelijk goed komen. 
Henk, we denken aan je: kop d’r veur! 
 
Kijk voor meer informatie op www.covsgroningen.nl, volg ons op facebook 
(facebook.com/covsgroningen), Instagram (covsgroningen) en twitter (@COVSGroningen). 
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