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Gouda, 23 mei 2019 
 
 
Beste sportvriend(in),         
 

De competitie zit er weer bijna op, de nacompetitie staat voor de deur en daarna breekt 
de zomerstop aan. Hopelijk krijgen we weer een mooie zomer met prachtig weer. 
Voordat het zover is, organiseert de ontspanningscommissie ter afsluiting van het 
seizoen een barbecue op zaterdag 29 juni 2019. U bent als lid of donateur van onze 
vereniging van harte welkom. Uw partner, vriend of vriendin is daarbij ook uitgenodigd. 
 
Op deze avond zetten we voor u een geheel verzorgde barbecue klaar met diverse 
soorten vlees, sauzen en salades. De barbecue zal plaatsvinden in de openlucht aan de 
voorkant van ons clubhuis in het Groenhovenpark. We hopen dat de weergoden ons 
gunstig gezind zijn. Mocht het weer tegenvallen, regelen wij een tent en worden de 
barbecue en de tafels/stoelen goed afgeschermd. Wij raden u wel voor de zekerheid aan 
om een jas of vest mee te nemen mocht het op het einde van de avond frisser worden.  
 
We vragen per persoon een bijdrage van 7,50 euro. Voor dit bedrag kunt u de hele avond 
eten en krijgt u drie consumpties. U bent welkom vanaf 18.00 uur. De barbecue zal rond 
18:30 uur worden aangestoken en de avond zal om circa 23:00 uur worden afgesloten.  
 
Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich tot en met 22 juni aanstaande inschrijven via de 
volgende link: http://covsgouda.banster.nl/evenementen. U kunt zich ook opgeven bij 
onze secretaris via tel.nr. 06-10345952 of via e-mail: secretaris@covsgouda.nl.  
 
Indien u zich heeft aangemeld, rekenen wij op uw komst. Wij verzoeken u dan ook 
vriendelijk het bedrag vóóraf te voldoen via een lid van de ontspanningscommissie of 
via NL25 INGB 0000 5868 08 ten name van Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o. en 
onder vermelding van ‘Zomerfeest 2019’.  
 
Mocht u na aanmelding toch onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, vragen we u om dit 
zo spoedig mogelijk aan ons door te geven in verband met de inkoop en de organisatie. 
 
We hopen u op 29 juni aanstaande te kunnen begroeten tijdens de barbecue en wensen 
u alvast een fijne seizoensafsluiting en zomerstop toe. 
 
Met sportieve groeten, 
 
De ontspanningscommissie  
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