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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 

 VENLO EN OMSTREKEN 
 

 

 

VAN DE VOORZITTER 
Het is een eer jullie te mogen uitnodigen voor onze jaarvergadering. Zeker 

nu we te maken hebben met een jubileumjaar. Koffie, thee en een lekker 

stuk Limburgse vlaai staan klaar bij het ontvangst. Maar het belangrijkste is 

dat het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en uitlegt 

wat de plannen voor de toekomst zijn. Aanwezig zijn, luisteren, meedenken, 

je mening geven en kritische vragen stellen zijn pijlers om tot een nog 

sterkere vereniging te komen. Tot vrijdag 4 maart a.s.. 

 

Ger Heijligers 

Voorzitter 

 

KLAPBORD VOOR RESPECT 
Zaterdag 26 februari j.l. is er bij alle Venlosche 
voetbalverenigingen een bord geplaatst dat oproept tot 
respect voor elkaar en plezier op en om het veld. Op dat 
klapbord staan teksten zoals: 'De scheidsrechter is ook 
maar een mens', en 'Dit is niet de Champions League'. De 
borden worden op prominente plekken binnen de 
sportparken geplaatst. Tijdens de rust van de wedstrijd 
VVV- Venlo - NAC Breda, die de vrijdagavond ervoor is 
gespeeld, is ook een bord door een delegatie van 
Venloverbroedert aangeboden aan de jeugdafdeling van 
VVV-Venlo. Ook onze vereniging participeert in 
Venloverbroedert en steunt deze Fair Play actie. 
 

JAARVERGADERING 
Op vrijdag 4 maart 2015 is onze jaarvergadering; een van 
de hoogtepunten binnen onze vereniging. Als het goed is,  
heeft u de uitnodiging en de agenda al ontvangen. Het 
jaarverslag is bijgevoegd. Als er mensen zijn die dit niet 
kunnen uitprinten, kunnen ze een gedrukt exemplaar 
krijgen. Laat dit dat aan een van de bestuursleden weten 
zodat hiervoor gezorgd kan worden. De vergadering begint 
om 20.00 uur. 
 

KEUKENDIENST  

03.03 Liza Wilders 
10.03 Nico v. d. Beucken 
17.03 Louis Saris 
24.03 Piet Philipsen 
31.03 Theo Hoeben 
07.04 Jan Vermeer 
14.04 Liza Wilders 
21.04 Nico v.d. Beucken 
28.04 Louis Saris 
03.05 Piet Philipsen (di) 
12.05 Theo Hoeben  
19.05 Jan Vermeer 
 
 
14.01 Theo Hoeben  
21.01 Louis Saris 
28.01 Jan Vermeer 
04.02 Nico v.d. Beucken 
11.02 Piet Philipsen 
18.02 Theo Hoeben 
25.02 Theo Krijn 

Maandbulletin Maart 2016 

 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

08-03  Hai Heutjens ( 63) 
08-03  Mw Saris-Vinck ( 68)  
09-03  Ben Bettinger (66) 
11-03  Mw. Ruinard-Loos (46) 
15-03  Theo Thelosen(84)  
16-03  Louis Bouten (60) 
20-03  Mw. Steechs-Koppers (72) 
20-03  Mw.Keijsers-in ´t Zandt (56) 
21-03  Wim Peynenburg (80) 
21-03  Frans Claus ( 61) 
21-03  Mw.v.Baal-Moseveld (65) 
02-04  Rinus Janssen (76) 
04-04  Louis Saris ( 68)  
 

 
Al deze mensen van harte proficiat en nog 
vele jaren.  
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PAASKIENEN 
Vrijdagavond 18 maart a.s. kan er vanaf 20.30 uur gekiend worden in ons clubhuis. De SOC is druk in de weer om 
op zijn paasbest voor de dag te komen. Omdat het het jubileumkienen betreft zijn er extra prijzen, maar wat dat 
inhoudt wordt hier nog niet verklapt. Leden, familieleden en hun partners (vanaf 16 jaar) zijn van harte welkom. 
Twee kaarten kosten € 6,- en voor € 3,- extra kun je ook nog een derde kaart kopen. 
 

VENLOOP 2016 
Zaterdag 19 maart a.s. begint het grote sportfeest al voor de wandelaars en zondag 20 maart a.s. wordt dit 
prachtig regionaal evenement vervolgd. Op deze zondag zijn er vanaf de bambino’s tot de hele grote jongens en 
meisjes tot en met de halve marathon prachtige wedstrijden. Ook uit onze geledingen en hun families nemen tal 
van sportievelingen deel. Heel veel succes en plezier en ook natuurlijk nogmaals een oproep om langs de kant alle 
deelnemers massaal te steunen. 
 

JEU DE BOULES AVOND 
Vrijdag 22 april zal de Jeu de Boules avond plaatsvinden op het Jeu de Boules veld naast ons clubhuis. Deze 
avond zal starten om 19.30 uur. Opgave kan tijdens clubavonden bij Peter Sevriens. 
 

 
OM TE NOTEREN  
Vrijdag  4 maart 2016  Jaarvergadering 

Vrijdag          18 maart 2016         Paaskienen 

Zondag 20 maart 2016  Venloop 

Vrijdag  22 april 2016  Jeu de Boules avond 

 

 

 

  
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  
 


