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Maandbulletin Februari 2017
VAN DE VOORZITTER
Pol van Boekel heeft de primeur in het daadwerkelijk toepassen van de
video-arbitrage. Marco van Basten scoort nog niet, maar geeft allerlei
voorzetten tot grote spelregelwijzigingen. Arbitrage staat volop in de
belangstelling; wie weet met allerlei veranderingen. Voor onze actieve leden
is het zaak zoals altijd; met een goede conditie je best doen, dicht bij jezelf
blijven en de regels toepassen zoals het hoort bij het altijd boeiende
voetbalspel.
Ger Heijligers
Voorzitter

NIEUWJAARSINSTUIF
Op donderdag 5 januari j.l. hebben we een geslaagde
Nieuwjaarsinstuif gehouden. Als mystery guest kwam na
enkele rondes raden niemand minder dan Ramon Testroote
uit de doos. Ramon is ook lid van VC Unicum. Het was een
geslaagde avond met veel belangstelling en lekkere
broodjes van Hans en Claudia Verheijen van Broodjes
Service Peel en Maas.

LOTTO CLUBHUIS
Op donderdagavond is het steeds spannend wie de Lotto
zal winnen. Onze Lottoman zou graag zien dat er meer
mensen meedoen. Nu hebben enkele leden 2 of meer
nummers en zo lijkt het dat steeds dezelfde mensen de
lotto winnen. Dus doe mee! Er zijn nog nummers ter
beschikking; meld je aan bij Louis. Tevens graag
vooruitbetalen zodat Louis niet achter de betalingen hoeft
aan te gaan. Ook bij deelname aan het getal uit de
lottomachine geldt: hoe meer zielen; hoe meer vreugd.

KEUKENDIENST
02.02
09.02
16.02
23.02
02.03
09.03
16.03
23.03
30.03
06.04

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

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
06-02
09-02
11-02
12-02
18-02
18-02
19-02
21-02
23-02
23-02
25-02
08-03
08-03

Bryan Willems (23)
Mw. Arrsi-Bachiri (59)
Roy Engelen (49)
Mw. Heutjens-Hendriks (61)
Jan Ottenheim (71)
Nico Slavenburg (73)
Wim Steechs (72)
Mw. Krijn-Wieseman (63)
Mw. Hoeben-Janssen (68)
Liza Wilders (24)
John Ruinard (49)
Hai Heutjens (64)
Mw. Saris-Vinck (69)

Al deze mensen van harte proficiat en
nog vele jaren.
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CONSUMPTIEPRIJZEN
Zoals al aangekondigd op onze trainingsavond zullen per 1 januari 2017 de consumpties met een dubbeltje
verhoogd worden. Dus 10 muntjes kosten dan € 16, en tijdens trainingsavonden € 15. Losse consumpties
kosten € 1,70. De reden voor deze verhoging is dat ook de inkoopprijzen van de drank verhoogd zijn en we
toch een gezonde financiële basis voor de vereniging willen behouden.

WIM PEIJNENBURG 40 JAAR LID
Ons lid van Verdienste Wim Peijnenburg is sinds 2 januari j.l., de laatste dag dat hij bij zijn echtgenote Regie
mocht zijn, 40 jaar lid van onze vereniging. De bedoeling was om Wim tijdens de eerste clubavond dat hij weer
aanwezig zou zijn in Huize Unicum een mooi bloemetje te overhandigen. Net op die avond kwam bij Wim thuis
bezoek dus dat plan ging niet door. De voorzitter heeft hem die avond wel bedankt voor al zijn verdiensten en
telefonisch gefeliciteerd. De volgende dag heeft bestuurslid Hay Bos aan Wim de bloemen thuis overhandigd.

BEDANKT
Voor het medeleven bij het overlijden van mijn vrouw Regie en belangstelling bij de uitvaart wil ik jullie allen
bedanken. Ook wil ik jullie nog hartelijk bedanken voor de belangstelling bij de operatie van mijn heup en ook nog
bedankt voor de aandacht bij mijn 40 jaar lidmaatschap.
Heel de SVO-familie nogmaals hartelijk dank.
Wim Peijenburg

ZAALVOETBALKAMPIOEN IN OVERLOON
Ons zaalvoetbal team heeft op zondag 8 januari j.l. in Overloon het zaalvoetbaltoernooi van Zuid II gewonnen. Een
felicitatie is hier op zijn plaats. Een volledig verslag van dit toernooi is te lezen op onze website;
www.svovenlo.nl/venlo-pakt-districtstitel-in-de-zaal.

OM TE NOTEREN
Vrijdag
Vrijdag

17 maart 2017
28 april 2017

Algemene ledenvergadering
Spelregelwedstrijden Zuid II

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
s Van Heijster Schoenen Blerick s Claus wand- en plafondafwerking s
s Garage M. Janssen s AHC Benelux BV ♦ Office Venlo De Kantoorvakhandel s
s Frank Huijs Montagebedrijf s Verwarmingsinstallatiebureau Fraku s Nizza Bloembinders s
s Electro J. Sieben BV s Prestarsi per Lei s
s De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf s Lindeboom Bierbrouwerij Neer s
s Feestzaal de Waeg s Venlo Tech s Broodjes Service Peel en Maas s
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