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VAN DE VOORZITTER
Na alle leuke activiteiten in december en met nieuwjaar zitten we nog steeds
in het feestgedruis met de vastelaovend voor de deur. Nog even de
bloemetjes buiten zetten voor de liefhebbers en dan zal ook de tweede helft
van het voetbalseizoen weer volledig losbranden. Voor iedereen
Vastelaovend Alaaf en daarna voor de gehele arbitrage: petje aaf!
Ger Heijligers

Voorzitter

VERJAARDAG
In ons vorige maandbulletin zijn we de verjaardag van ons
lid Jac Billekens vergeten te vermelden. Jac is op 19
januari 65 jaar geworden, alsnog proficiat!

VASTELAOVEND
Nu ons clubhuis leuk versierd is voor de vastelaovend en er
ook weer vastelaovendsmuziek gedraaid wordt, kan het
feestvieren beginnen.
Op de donderdag na de Vastelaovend zal er weer haring
en zult zijn. Dit alles om de alcohol uit het lichaam te
krijgen.

COVS ZUID 2 ZAALVOETBAL
Op het zaalvoetbaltoernooi in Helmond heeft ons team
onder leiding van coach Sander Huijs een verdienstelijke 3e
plaats veroverd. Het was een geslaagd toernooi in een wel
erg kleine zaal. Een uitgebreid verslag is te lezen op:
www.svovenlo.nl.
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VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
09-02 Mw. Arrsi-Bachiri (58)
11-02 Roy Engelen (48)
12-02 Mw. Heutjens-Hendriks (60)
18-02 Jan Ottenheim (70)
18-02 Nico Slavenburg (72)
19-02 Wim Steechs (71)
21-02 Mw. Krijn-Wieseman (62)
23-02 Mw. Hoeben-Janssen
25-02 John Ruinard (48)
08-03 Hai Heutjens (63)
08-03 Mw. Saris-Vinck (68)
Al deze mensen van harte proficiat en nog
vele jaren.
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EXTRA BEGELEIDING
Het bestuur heeft vorm gegeven aan de behoefte van enkele leden om gestructureerd intern begeleid te worden,
zowel voor de assistenten als de scheidsrechters. Geert Cox wordt hierin de contactpersoon. Leg je hulpvraag bij
hem neer en hij zal samen met jou bekijken hoe je ook intern begeleiding kunt krijgen. Geert is te bereiken via
geert.cox@svovenlo.nl of op de clubavond.

JAARVERGADERING
Op vrijdag 4 maart 2015 is onze jaarvergadering; een van de hoogtepunten binnen onze vereniging. Als het goed
is hebt u de uitnodiging en de agenda al ontvangen. Het jaarverslag is bijgevoegd. Als er mensen zijn die het niet
kunnen uitprinten kunnen ze een gedrukt exemplaar krijgen. Laat het aan een van de bestuursleden weten zodat
hiervoor gezorgd kan worden.

NIEUWJAARSINSTUIF MET TAPAS
Op donderdag 7 januari j.l. hebben we de zeer geslaagde Nieuwjaarsinstuif gehouden. Het was wederom een
groot succes met een grote opkomst. Deze avond stond mede in het teken zal staan van ons 90-jarig jubileum in
2016.
Ook werd ons nieuw logo onthuld wat dit jubileumjaar gevoerd zal worden.
De tapas die gemaakt was door enkele leden of hun partner viel goed in de smaak en er was voldoende voor
iedereen.
Als Mystery Guest kwam niemand minder dan Cees Rullens uit de doos. Na enkele rondes met vragen wist Marij
Lankreijer de goede naam te raden. Cees had niet veel tijd, maar bleef wel gezellig bij ons in het clubhuis.
Al met al een geslaagde avond.

OM TE NOTEREN
Vrijdag
Vrijdag
Zondag

4 maart 2016
18 maart 2016
20 maart 2016

Jaarvergadering
Paaskienen
Venloop

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  Nizza Bloembinders 
 Jan Bakker Bouwservice Venlo  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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