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Henk Steenhuis 9 april jarig, stuur allemaal een kaartje!  
Zoals bekend is onze sportvriend en ons lid van verdienste Henk Steenhuis in maart 2020 
getroffen door een herseninfarct en kreeg hij daar bovenop ook nog eens corona. Zijn leven 
is daardoor in één keer complete veranderd. Henk zal helaas blijvend de gevolgen 
ondervinden. Hij is deels verlamd en zijn spraak is zwaar aangetast. We hebben enorm veel 
respect voor zijn vechtlust en voor de steun die hij van zijn Jurria krijgt. Henk wordt deze 
week, op 9 april, 63 jaar. Om hem een hart onder de riem te steken én om hem te laten 
weten dat we hem niet vergeten, roepen we iedereen op Henk een verjaardagskaartje te 
sturen! Doe jij ook mee? Zijn adres is Van Heemskerckstraat 6, 9781 CD in Bedum.  
 
 

Trainingen weer opgestart aan de hand van strikt protocol 
Er wordt vanaf deze week weer op dinsdag en donderdag getraind bij onze vereniging! Door 
eerdere versoepelingen én door de latere avondklok is dat weer mogelijk. Wel gelden er 
strikte regels die we samen moeten naleven. Zo zijn de kleedkamers en kantine nog dicht, 
zijn toeschouwers niet welkom en dien je bij klachten thuis te blijven. 
 
Ook moeten we de groep verdelen in leden jonger dan 27 jaar en leden van 27 jaar en 
ouder. Dat doen we liever niet, maar het is voor nu de beste manier om toch nog trainingen 
te kunnen aanbieden. Concreet betekent dit het volgende: 

- Op dinsdagavond kunnen leden van 27 jaar en ouder trainen, met inachtneming van 
1,5 meter afstand en in viertallen. Hierdoor is er per training een beperkt aantal 
plekken beschikbaar. Aanmelden is daarom verplicht, zie ook onze site. 

- Op donderdagavond kunnen leden tot 27 jaar trainen. Hierbij hoeft geen afstand te 
worden gehouden van elkaar, wel van de trainer. Aanmelden is voor deze groep ook 
niet nodig. 

 
Blijf onze site in de gaten houden voor eventuele aanpassingen én lees het coronaprotocol.  

 
 
Jaarvergadering en afscheid Marcel naar 13 september 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op maandag 13 september gehouden. 
Aanvang is 19.30 uur. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Aansluitend nemen we afscheid van 
onze secretaris Marcel Bellinga. Ook dit jaar wijken we uit naar ‘landgoed’ Coendersborg in 
de Groninger stadswijk Helpman.   
 
Uiteraard houden we de actuele situatie m.b.t. corona in de gaten. Mocht datum of locatie 
daardoor wijzigen, dan melden we dat op onze site. We kiezen nu bewust voor een datum 
later in het jaar, omdat we goede hoop hebben dat er dan weer meer mogelijk is. Omdat we 
formeel voor 1 juli rekening en verantwoording dienen af te leggen over het voorgaande 
kalender- en verenigingsjaar, publiceren we alle stukken voor 1 juli op www.covsgroningen.nl 
en vragen we de kascommissie om voor 1 juli de controle uit te voeren.  
 
 

Nieuwe kledinglijn dit voorjaar gepresenteerd 
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe kledinglijn voor onze vereniging. Deze zal voor 
elk lid tegen een aantrekkelijke prijs verkrijgbaar zijn. We verwachten de kledinglijn in de loop 
van dit voorjaar te kunnen presenteren. 
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https://www.covsgroningen.nl/?p=12297
http://www.covsgroningen.nl/


Allerlaatste uitgave De Aftrap in voorbereiding 
Zoals bekend stoppen we met het uitgeven van een gedrukt clubblad. We kunnen via onze 
website, de sociale media én een digitale nieuwsbrief iedereen op een goede manier 
voorzien van alle actuele informatie. Achter de schermen wordt al gewerkt aan het 
vernieuwen van de website en ook de nieuwsbrief zal in de loop van dit jaar worden 
gemoderniseerd. Ondertussen werkt de redactie aan de allerlaatste gedrukte uitgave van De 
Aftrap. Deze zal aan het begin van de zomer verschijnen. 
 
 

Overige activiteiten voorlopig op laag pitje 
Het coronavirus is nog niet weg en dat betekent dat we voorzichtig moeten blijven. 
Bovendien is de kantine gesloten en zijn grotere bijeenkomsten nog verboden. Dat is ook de 
reden dat we voorlopig noodgedwongen terughoudend zijn met het plannen van nieuwe 
activiteiten. We zijn blij dat we de trainingen in aangepaste vorm wel weer kunnen 
organiseren. Zodra dat verantwoord mogelijk is, zullen we ook andere activiteiten weer gaan 
organiseren. Nog even volhouden allemaal! 
 
 
Kijk voor meer informatie op www.covsgroningen.nl, volg ons op facebook 
(facebook.com/covsgroningen), Instagram (covsgroningen) en twitter (@COVSGroningen). 
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