SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
VENLO EN OMSTREKEN

Maandbulletin Juni 2016
VAN DE VOORZITTER
Toch mooi dat het weer gelukt is om met ons spelregelteam de landelijke
finale te halen. Ons topteam heeft de vierde plek van Nederland bereikt.
Een fraai resultaat en een beloning voor de coach en onze deelnemers
voor de goede voorbereiding. Bedankt voor de inzet en hopelijk zijn we
komend jaar weer van de partij.
Ger Heijligers
Voorzitter
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DISTRICT OPGEHEVEN?
Tijdens de jaarvergadering van het VCN 4 juni a.s. ligt er
een grote organisatiewijziging voor, waarbij als die wordt
aangenomen per 1 januari 2017 het COVS Zuid II niet
meer zal bestaan. Wij als vereniging zijn niet tegen deze
wijziging, maar hebben moeite met de snelheid waarop een
en ander geregeld wordt. In samenspraak met onze
collega-verenigingen zullen die bezwaren ingebracht
worden.

VIERDE PLEK NK SPELREGELS
Schagen- Den Helder is 28 mei j.l. nationaal
spelregelkampioen geworden. Rotterdam werd tweede en
de derde plek was voor De Langstraat. Wij werden met 329
punten vierde. De kampioenschappen werden gehouden in
Waarland. Coach Nico Slavenburg, Geert Cox, Koen
Lenssen, Yvo Bloemen en Sander Huijs (Op studiereis,
maar wel in voorbereiding meegedaan) bedankt voor de
inzet en ook Daphne de vriendin van Koen voor de
aanwezigheid.

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
03-06 Mw Geybels-Knippenberg (59)
04-06 Mw. Bettinger-Hoex (62)
06-06 Peter Sevriens (61)
09-06 Peter van Heugten (58)
11-06 Mw.Kierkels-Martens (54)
15-06 Mw. Philipsen-Zeegers (67)
22-06 Jos Geybels (61)
26-06 Mw. Slavenburg-Janssen (70)
26-06 Eric Heijnen (58)
05-07 Peter Kierkels (63)
07-07 Rudy Klaassen ( 39)

Al deze mensen van harte proficiat en nog
vele jaren.
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FAIRPLAYTOPPER
Waarschijnlijk lukt het toch om met behulp van onze amateurverenigingen een correcte uitslag van onze
FairPlayTopper te krijgen. In het volgende bulletin verwachten wij de uitslag te kunnen publiceren.

SEACON LOGISTICS BEDANKT!
Onze partner Seacon Logistics heeft besloten om het contract niet meer te verlengen. Wij hebben een heel aantal
jaren veel steun en een fikse bijdrage mogen ontvangen van dit mooie bedrijf. Seacon Logistics bedankt en
hopelijk lukt het ons om weer opnieuw zo’n goede partner te vinden.

EK-TOTO
Ga naar onze website en vul de EK-toto in. Komende zomer zal het Nederlands elftal geen prijs gaan pakken,
maar jij kunt dit wel! Neem deel aan ons EK spel en maak kans op mooie prijzen! Deelname kost € 5,- en
hiervan zal 50% worden gebruikt als prijzengeld. De overige 50% zal naar onze vereniging gaan voor de
ondersteuning van (jonge) scheidsrechters. Deelname levert dus een win-win situatie op. U maakt zo kans
om in tegenstelling tot het Nederlands elftal wel een mooie prijs te winnen en steunt met uw deelname
tevens onze vereniging. Behalve via de website is meedoen ook mogelijk via formulieren die in het clubhuis
liggen. Het formulier is ook als bijlage bij dit bulletin bijgevoegd.

JEU DE BOULES AVOND
Op vrijdag 13 mei j.l. heeft de Jeu de Boulesavond plaatsgevonden. Helaas waren er maar 8 deelnemers; de
oorzaak was dat enkele mensen zich op het laatst afgemeld hadden. Na een spannende strijd tussen Gary v.d.
Steur en Peter van Heugten werd uiteindelijk Gary de winnaar. Al met al een leuke avond en we willen Peter
Sevriens en Louis Saris dan ook bedanken voor de organisatie.

IN MEMORIAM SEF TITULAER
Ons erelid en voormalig bestuurslid
SEF TITULAER is ons ontvallen.
Wij gedenken dat hij 64 jaar lid was van onze vereniging. Wij kennen Sef als een trouw lid die veel betekend
heeft voor de arbitrage en veel werk voor onze vereniging heeft verzet. Met name was Sef één van de
grondleggers van ons clubhuis Huize Unicum. Wij danken Sef voor al zijn inzet en betrokkenheid bij het
voetbal en SVO Venlo e.o.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
Tijdens de crematie 12 mei j.l. waren veel leden van onze vereniging aanwezig om afscheid te nemen van Sef.

SVO SPELREGELQUIZ
Vanaf juni zal er iedere maand een nieuwe spelregelquiz op onze website komen! 10 leuke vragen met 4 keuze
mogelijkheden. De quiz van juni is te vinden op: www.svovenlo.nl/svo-spelregelquiz-juni.

FACEBOOK
De afgelopen periode zijn wij als vereniging bezig geweest om ook via de digitale communicatiemiddelen
actueler te worden. Zo is de site een stuk actueler geworden, maar ook op Facebook komen steeds meer
berichten. Wil je zelf graag iets delen, heb je een idee voor een nieuwe rubriek, of een foto voor de rubriek
“Leden in actie”. Geef dit dan door aan Sander Huijs (sander.huijs@svovenlo.nl) of Remco Vervoort
(remco.vervoort@svovenlo.nl)
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OPGEVEN OPENINGSAVOND!
Het seizoen wordt traditioneel geopend met een onze openingsavond. Dit jaar zal dit zijn op vrijdag 26 augustus.
Op deze avond zullen onze jubilarissen en de promovendi in het zonnetje worden gezet.
Ook zal er een jubileumtintje worden toegevoegd aan deze avond in verband met ons 90 jarig bestaan.
Opgave voor de avond kan op onderstaande strook of via de mail bij Hay Bos (hay.bos@svovenlo.nl) of Jan
Vermeer (jan.vermeer@svovenlo.nl). De kosten bedragen € 6.- per persoon. Gaarne in verband met de
bestellingen vooraf betalen.

TRAINEN
Op verzoek van enkele leden zullen we bij genoeg animo vanaf donderdag 9 juni tot half augustus ook weer
trainen op de weg. Voor iedereen die hier zin in heeft vertrekken we om 20.00 uur. Denk wel aan goede
loopschoenen! De gewone veldtrainingen gaan ook gewoon door.

OM TE NOTEREN
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Dinsdag

4 juni 2016
11 juni 2016
19 juni 2016
26 augustus 2016
15 november 2016

Jaarvergadering VCN in de Bilt
NK veldvoetbal kampioenschap te Groningen
DK veldvoetbal te Boxmeer
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 
 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 

AANMELDING OPENINGSAVOND
Naam :___________________________________ komt op 26 augustus a.s. naar de openingsavond.
Aantal personen ___________________________
Kosten € 6,- per persoon te voldoen bij aanmelding.

SECRETARIAAT Twan Keijsers Wederik 9, 5941 AZ Velden, telefoon(077) 4721911, e-mail secretaris@svovenlo.nl
Internet www.svovenlo.nl PENNINGMEESTER Hay Bos, e-mail penningmeester@svovenlo.nl SNS-Bank NL 60SNSB086.27.06.602

