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VAN DE VOORZITTER
Het jubileumjaar is al een aantal maanden voorbij en dit betekent we
zogenaamd in een gewoon verenigingsjaar zitten. Daarbij geldt in elk geval
dat wij nooit mogen stilzitten en daarom is de komende jaarvergadering bij
uitstek geschikt om aan te horen, maar zeker ook om mee te denken welke
koers wij als vereniging willen varen. Ik hoop op een grote opkomst, waarbij
het positief kritische geluid erg gewaaardeerd wordt.

Ger Heijligers
Voorzitter

JAARVERGADERING
Op vrijdag 17 maart 2017 is onze jaarvergadering; een van de
hoogtepunten binnen onze vereniging. Als het goed is, heeft u
de uitnodiging en de agenda al ontvangen. Ook het jaarverslag
is al eerder verstuurd en is te downloaden via onze website.
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.
Mocht je door een of andere redenen niet aanwezig kunnen
zijn, meld je dan af bij onze secretaris.

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
09.03
16.03
23.03
30.03
06.04
13.04
20.04
25.04
05.05
12.05

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

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
08-03
08-03
11-03
15-03
16-03
20-03
20-03
21-03
21-03
21-03
02-04
04-04

Hai Heutjens (64)
Mw. Saris-Vinck (69)
Mw. Ruinard-Loos (47)
Theo Thelosen (85)
Louis Bouten (61)
Mw. Steechs-Koppers (73)
Mw. Keijsers-in 't Zandt (57)
Wim Peynenburg (81)
Frans Claus (62)
Mw.v.Baal-Moseveld (66)
Rinus Janssen (77)
Louis Saris (69)

Al deze mensen van harte proficiat en
nog vele jaren.
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PAASKIENEN
Vrijdagavond 7 april 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 en heeft de kippen al opgedragen om voor voldoende eieren te zorgen.
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.

SPELREGELWEDSTRIJDEN ZUID II
Onze vereniging heeft de eer dit jaar deze kampioenschappen te mogen organiseren. Ze vinden plaats op vrijdag
28 april in de zaal “De Windmeule” aan de Straelseweg te Venlo. We wensen ons team nu al veel succes in de
voorbereiding. We zullen in het maandbulletin van april hier uiteraard op terugkomen.

VENLOOP 2017
In het weekend van 25 maart a.s. vindt de Venloop plaats. Weer veel wandelaars, renners, vrijwilligers en
toeschouwers zullen alles eraan doen dat ook dit jaar de Venloop tot een succes te maken. Ook leden van onze
vereniging en hun partners zijn op een of andere manier betrokken bij dit sportieve feest. Deelnemers veel succes
en toeschouwers moedig zoveel mogelijk aan.

VOORDRACHT PIETER-JAN JANSSEN VCN
Op de VCN-jaarvergadering van 25 maart a.s. zal ons Lid van Verdienste Pieter-Jan Janssen voorgedragen
worden als bestuurslid. We gaan ervan uit dat dit doorgaat en wensen Pieter-Jan alvast veel succes bij deze
belangrijke taak.

OM TE NOTEREN
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

17 maart 2017
07 april 2017
28 april 2017

Algemene ledenvergadering
Paaskienen
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.
 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  VenloTech  Broodjes Service Peel en Maas 
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