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Gouda, 31 oktober 2019 

 
 
Beste sportvriend(in), 
 

Het jaar vliegt voorbij en voordat je het weet, staat de traditionele decembermaand met 
haar feestdagen weer op het punt van beginnen. Voordat het zover is, organiseert de 
ontspanningscommissie een activiteit om terug te blikken op het afgelopen jaar en alvast 
vooruit te kijken naar het komende jaar waarin onze vereniging 85 kaarsjes uitblaast. 
 
Je bent als lid of donateur van onze vereniging samen met jouw eventuele partner van 
harte welkom op zaterdag 30 november a.s. voor onze jaarafsluiting. De activiteit vindt 
plaats in ons clubgebouw bij A&CKV Gemini in het Groenhovenpark te Gouda. 
 
In het clubgebouw wordt een volledig verzorgd buffet klaargezet, met diverse stukken 
vlees, vis, salades, sauzen en stokbrood. Na het buffet zorgen we voor een ijsje toe. 
Nieuw dit jaar is dat we tijdens de avond een pubquiz zullen organiseren met 
uiteenlopende vragen. Durf jij de strijd aan? Tenslotte zal ook een loterij niet ontbreken 
waarbij weer leuke prijzen zijn te winnen.  
 
We vragen per persoon een bijdrage van 7,50 euro. Voor dit bedrag kun je dan de hele 
avond eten en krijg je drie consumpties. Extra consumpties kun je tegen een vergoeding 
bij de bar krijgen. 
 
Je bent welkom vanaf ca. 18.30 uur. Het buffet zal rond 19:00 uur worden geopend. De 
avond duurt tot ca. 23:00 uur.  
 
Als je aanwezig wilt zijn, kun je je tot uiterlijk 22 november aanstaande inschrijven via 
de volgende link: http://covsgouda.banster.nl/evenementen. Je kunt zich ook opgeven 
bij onze secretaris via tel.nr. 06-10345952 of via e-mail: secretaris@covsgouda.nl.  
 
Indien je je hebt aangemeld, rekenen wij op jouw komst. Wij verzoeken je 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 en 
omstreken en onder vermelding van jaarafsluiting 2019.  
 
Mocht je na aanmelding toch onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, vragen we je om 
dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven in verband met de inkoop en de 
organisatie. 
 
Met sportieve groeten, 
 
De ontspanningscommissie.  
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