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Nieuwe Nike-kledinglijn vanaf nu beschikbaar 
In samenwerking met Voetbalshop.nl Groningen bieden we vanaf heden een modern en 
sportief kledingpakket van Nike aan! De kledinglijn wordt uitgevoerd in zwart met grijze/witte 
accenten, en voorzien van de logo’s van onze vereniging en Voetbalshop.nl Groningen. Wij 
kunnen het pakket met een winkelwaarde van bijna 238 euro aanbieden voor 140 euro! We 
denken met deze samenwerking een mooie nieuwe kledinglijn voor een scherpe prijs 
mogelijk te maken voor al onze leden. Het pakket bestaat uit een trainingsjack, 
trainingsbroek, trainingsstop, trainingsshirt, poloshirt, sporttas en een korte broek. Alle items 
zijn ook los verkrijgbaar. Daarnaast kun je in de webshop nog verschillende andere items 
bestellen, zoals een winterjas, regenjack en kousen. Check onze site voor alle informatie.  

 
Bingo je (online) mee op 20 mei? Laat het nu weten! 
Donderdag 20 mei gaan we online bingo spelen! Met onze donateur, oud-lid en oud-
profvoetballer Henk de Haan als presentator. Er is die avond voor eenmaal geen training. De 
bingo begint om 19.30 uur en er zijn mooie prijzen te winnen. Iedereen mag meedoen, dus je 
kunt online bingo spelen met het hele gezin! Laat voor 18 mei weten of je meedoet aan de 
(gratis) online bingo, door een mail te sturen naar covsgroningen@gmail.com. Je krijgt dan 
voor 20 mei 19.30 uur een linkje én een bingokaart toegestuurd (die je dan zelf kunt 
uitprinten). Er zijn mooie prijzen te winnen! https://www.covsgroningen.nl/?p=12634  

 
Trainen op dinsdag en donderdag mogelijk aan de hand van coronaprotocol 
Er wordt tweemaal per week getraind bij onze vereniging. 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 trainingen te kunnen aanbieden. Concreet gaat het als volgt:  

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

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

 
Jaarvergadering op 13 september, Sportweekend Ameland 7-8-9 januari 2022 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt maandag 13 september gehouden. 
Aanvang 19.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur. Aansluitend nemen we afscheid van 
secretaris Marcel Bellinga. Ook dit jaar wijken we uit naar ‘landgoed’ Coendersborg in de 
Groninger wijk Helpman. Voor 1 juli publiceren we alle stukken op www.covsgroningen.nl. 
 
We hopen dat we na de zomer het verenigingsleven weer meer kunnen oppakken. We 
wachten de ontwikkelingen nog even af en plannen daarom – met uitzondering van 
trainingen en jaarvergadering – nog even geen andere activiteiten. Let op de mail, onze site 
en de socials voor actuele berichten. Wel hebben we – onder voorbehoud – de datum 
vastgesteld voor Sportweekend Ameland! Dat zal plaatsvinden op 7, 8 en 9 januari 2022. 
Inschrijven is vanaf september/oktober mogelijk. Noteer de datum! 
 
Kijk voor meer informatie op www.covsgroningen.nl, volg ons op facebook 
(facebook.com/covsgroningen), Instagram (covsgroningen) en twitter (@COVSGroningen). 
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