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Aangesloten bij de landelijke COVS 

UITNODIGING 

Zoals jullie wellicht weten, vieren wij in 2020 ons 85-jarig bestaan. Wij zullen hier met een aantal activiteiten de 
aandacht op vestigen. De eerste activiteit in dit verband is de jaarlijkse trainingsdag.  Dit jaar willen wij extra 
uitpakken en hier een trainingsweekend van maken. Als locatie is gekozen voor een hostel in Noordwijk, waar wij 
zullen verblijven. 

Het voorlopige programma is als volgt: 

Vrijdag 3 januari 

þ Vertrek naar Noordwijk (in overleg met elkaar meerijden) 
þ Aankomst en daarna een gezellig samenzijn met o.a. koffie en gebak 
þ Pubquiz (tip: lees even de geschiedenis van onze vereniging op de website) 
þ Drankje 
þ Overnachting 

Zaterdag 4 januari 

þ Ontbijt 
þ Training op de velden van vv. Noordwijk of VVSB 
þ Beeldfragmenten spelregels of een gastspreker 
þ Lunch 
þ Strand/duinwandeling en ontspanningsactiviteit 
þ Afsluiting (rond 17.00 uur) 

Wij vernemen graag voor 20 november 2019 of je meegaat. De kosten voor deze activiteit zullen deels door de 
vereniging worden gedragen, maar wij vragen een eigen bijdrage van € 37,50, die wij via bijgaande machtiging zullen 
incasseren. Om de machtiging geldig te laten zijn, dient hij ofwel ondertekend op de clubavond te worden 
ingeleverd, ofwel ondertekend aan de secretaris te worden toegezonden (Symfonielaan 29, 2807 JZ Gouda). Het is 
ook mogelijk het bedrag van € 37,50 rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de vereniging: NL25 INGB 
0000 586808 o.v.v. Technisch Weekend 2020. 

Aanmelding kan via deze link: https://covsgouda.banster.nl/evenementen of bij de secretaris per e-mail: 
secretaris@covsgouda.nl of telefonisch: 06 – 10 345 952. 

Wij denken dat dit een aansprekende activiteit is om het jubileumjaar aan te vangen en verwachten dan ook veel 
aanmeldingen. Let wel: het minimale aantal aanmeldingen om deze activiteit door te laten gaan ligt op 25. 

Namens het bestuur, 

 

Scheidsrechtersvereniging Gouda en Omstreken 


