SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
VENLO EN OMSTREKEN

Maandbulletin Augustus 2016
VAN DE VOORZITTER
Feest! Een betere titel kan de openingsavond van vrijdag 26 augustus a.s.
niet hebben. De officiële verjaardagsdatum van onze vereniging is dinsdag
15 november a.s. en dan zal het erelid van Unicum, Pieter Vink van de partij
zijn. Maar nu om het seizoen feestelijk te openen en het 90-jarig bestaan ook
dan samen te delen; tot de laatste vrijdag van augustus in feesttent van
Huize Unicum op de Leutherberg!

Ger Heijligers
Voorzitter

KEUKENDIENST
04.08
11.08
18.08
25.08
01.09
08.09
15.09
22.09
29.09
06.10
13.10

Jan Vermeer
Liza Wilders
Louis Saris
Piet Philipsen
Nico v.d. Beucken
Theo Hoeben
Jan Vermeer
Liza Wilders
Louis Saris
Piet Philipsen
Nico v.d. Beucken

40 en 50 jaar lid!
Ons Erelid Huub Lankreijer is per 1 augustus j.l. 40 jaar lid
van onze vereniging. Op dezelfde datum is ons Lid van
Verdienste Jan de Feyter zelfs 50 jaar lid. Voorzitter Ger
Heijligers heeft beide jubilarissen thuis bezocht en door
middel van boeket bloemen onze felicitatie en dank
overgebracht.
Op de openingsavond 26 augustus a.s. zullen beide
jubilarissen officieel in het zonnetje gezet worden.

FAIR-PLAY TOPPER
Tijdens de rust van de wedstrijd VVV-Venlo – West Ham
United XI om de Herman Theeuwen bokaal is de Fair-Play
topper uitgereikt aan MVC’19 uit Maasbree. Helaas vond
de uitreiking dit jaar niet plaats op het veld maar in de
Lindeboom Business lounge. Wel heeft VVV er dit jaar
extra aandacht aan geschonken door een artikel op haar
website te zetten en het nieuws via de social media te
verspreiden. Onze dank gaat dan ook uit naar VVV-Venlo
voor haar medewerking bij de uitreiking van deze prijs.

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
01-08
02-08
04-08
10-08
16-08
27-08
28-08
02-09

Twan Jansen (59)
Mark Eggen (40)
Mw. Bouten-Verheijen (59)
Ton Schnitzler (54)
Frank Engelen (39)
Jan Vermeer (62)
Mies Thelosen-Gerrits (80)
Jac Smits (80)

Al deze mensen van harte proficiat en nog
vele jaren
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THEMA OPENINGSAVOND = FEEST!
Het seizoen wordt traditioneel geopend met onze openingsavond op vrijdag 26 augustus met dit jaar als thema
Feest. Natuurlijk heeft dit te maken met ons 90-jarig bestaan. Op deze avond zullen onze jubilarissen en de
promovendi in het zonnetje worden gezet. Tevens zal er ook aandacht worden besteed aan het Nederlands
kampioenschap voetballen waar ons team de 1e prijs behaald heeft.
De muziek en andere ingrediënten zijn besteld en staan klaar op 26 augustus om 19.30 uur. Omdat deze avond
in het teken staat van feest hopen we dat de mensen hier iets mee doen.
Opgave voor de avond kan via het strookje op de volgende pagina of via de e-mail bij Hay Bos
(hay.bos@svovenlo.nl) of Jan Vermeer (jan.vermeer@svovenlo.nl). De kosten bedragen € 6.- per persoon. Graag
in verband met de bestellingen vooraf betalen.
Opgave graag voor zaterdag 20 augustus en let op vol is vol.

OEFENWEDSTRIJDEN
Zou jij graag voor aanvang van de competitie oefenwedstrijden willen fluiten? Meld je dan aan via:
www.svovenlo.nl/oefen-wedstrijden. Gelieve aanmelden via het formulier op de website, aanmeldingen via de
e-mail of WhatsApp zullen als niet ontvangen worden beschouwd.

SPELREGELQUIZ
Op onze website zal iedere maand met dank aan Nico Slavenburg een spelregelquiz worden geplaatst. 5
actuele spelregelvragen. Vanaf 1 september zullen de resultaten worden bijgehouden en zal degene met de
meeste goede antwoorden op de openingsavond volgend jaar een prijs ontvangen. Op dit moment staan er 3
“oefenmaanden” online.
De spelregelquiz van deze maand is te vinden op: www.svovenlo.nl/spelregelquiz-augustus.

KAARTJES VVV-VENLO
Ook komende seizoen krijgen wij als scheidsrechtersvereniging 2 kaarten voor VVV. Nu ze waarschijnlijk mee
gaan doen om de bovenste plaatsen is het weer interessant om deze wedstrijden te bezoeken. Als je ook een
aantal keer per jaar gebruik wilt maken van deze kaartje kun je een e-mail sturen aan Yvo Bloemen
(yvo.bloemen@svovenlo.nl)

OM TE NOTEREN
Vrijdag
Dinsdag

26 augustus 2016
15 november 2016

Openingsavond
Jubileumbijeenkomst video-arbitrage Pieter Vink

SPONSOREN SVO
Weet je nog iemand die sponsor wil worden van de SVO? Laat het Huub Lankreijer weten en we
maken er werk van. De SVO is toch van ons allemaal en door meer sponsoren kunnen we de
belangen van de scheidsrechters beter behartigen.
Partner
 Van Heijster Schoenen Blerick  Claus wand- en plafondafwerking 
 Garage M. Janssen  AHC Benelux BV ♦ Office Venlo De Kantoorvakhandel 
 Frank Huijs Montagebedrijf  Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders 
 Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei 
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer 
 Feestzaal de Waeg  Broodjes Service Peel en Maas 
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AANMELDING OPENINGSAVOND
Naam :_____________________________________________komt op 26 augustus a.s. naar de openingsavond.
Aantal personen ___________________________
Kosten € 6,- per persoon te voldoen bij aanmelding.
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