
 
Aangesloten bij de landelijke C.O.V.S. 

 
 

Gouda, 13 augustus 2018 
 
Beste sportvriend(in),         
 

We hopen dat u heeft genoten van de zomerstop met het prachtige weer. De 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn inmiddels in volle gang en ook de officiële 
trainingen bij onze vereniging zijn weer begonnen. Zoals inmiddels te doen gebruikelijk 
organiseren we aan het begin van het seizoen ook het openingsfeest. U bent als lid of 
donateur van onze vereniging van harte welkom op vrijdag 21 september aanstaande. 
Uw partner, vriend, vriendin of metgezel is ook van harte welkom. 
 
In en om het clubgebouw (A&CKV Gemini, Groenhovenpark 5 te Gouda) zetten we voor 
u een barbecue klaar met verschillende soorten vlees, sausen en salades. We hopen dat 
de weergoden ons gunstig gezind zijn. Mocht het weer tegenvallen of het buiten wat 
frisser beginnen te worden, kunnen we naar binnen en wordt de barbecue goed 
afgeschermd met een tent. Daarnaast zullen we op deze avond een loterij organiseren 
waarbij u kans maakt op een aantal leuke prijzen. 
 
Kortom, we bieden u een gezellige avond, waar u in een ontspannend sfeer kan bijpraten 
met sportvrienden, eten, luisteren naar de muziek en kan genieten van een drankje. We 
vragen per persoon een bijdrage van 7,50 euro. Voor dit bedrag kunt u de hele avond 
eten en krijgt u drie consumpties (waarvan één consumptie voor een kop koffie of thee).  
 
U bent welkom vanaf 18.30 uur. De barbecue zal rond 19:00 uur worden aangestoken en 
de avond zal om circa 23:00 uur worden afgesloten. 
 
U kunt zich inschrijven via de volgende link: http://covsgouda.banster.nl/evenementen. 
Het is ook mogelijk om u aan te melden bij onze secretaris via telefoonnummer  
06 - 10 34 59 52 of via de e-mail secretaris@covsgouda.nl. Wij verzoeken u het bedrag bij 
voorkeur vóóraf te voldoen via een lid van de ontspanningscommissie of via NL25 INGB 
0000586808 o.v.v. Openingsfeest 2018. 
 
In verband met de inkoop en organisatie vragen we u vriendelijk om uiterlijk 10 
september 2018 in te schrijven. 
 
We hopen u op 21 september aanstaande te kunnen begroeten tijdens het openingsfeest. 
 
Met sportieve groeten, 
 
De ontspanningscommissie  
Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken 
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