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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Fijn om te ervaren dat de samenwerking met de golfclub door ons maar ook 
door hen als prettig wordt ervaren. Wij zijn een vereniging waarbij het de 
kleine dingen zijn die het doen. Waarbij het steeds zoeken is dat onze 
vrijwilligers er plezier aan hebben, het een bijdrage voor de clubkas is en dat 
je een andere partij ook mee dient. Jullie zullen begrijpen dat we deze 
samenwerking voortzetten en zoeken naar vormen waarin het een wat 
vaster karakter krijgt. 
 
Ger Heijligers 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CLINIC ED JANSSEN WEEK VAN DE 
SCHEIDSRECHTER 
Maandag 9 oktober a.s. verzorgt Toparbiter Ed Janssen een 
clinic in ons clubhuis tijdens de week van de scheidsrechter. 
Hij gaat het speciaal hebben over de wedstrijdvoorbereiding 
om vervolgens via wedstrijdbeelden interactief met het 
publiek aan de slag gaan. De COVS wil op deze manier 
extra kleur geven aan de opening van de Week van de 
Scheidsrechter. De avond is voor iedereen die binding heeft 
met voetbalarbitrage, maar is zeker bestemd voor al onze 
verenigingsscheidsrechters. Voor iedereen die komt is er een 
presentje. Natuurlijk willen we graag ook onze eigen leden 
en de vrienden van Unicum zien in ons clubhuis. Het 
programma begint om 20.00 uur. 
 
SECRETARIAAT 
De vacature die is ontstaan door het stoppen van Twan 
Keijsers als secretaris wordt overgenomen door Yvo 
Bloemen. Wij danken Yvo dat hij de taak als secretaris 
aanneemt en wensen hem veel succes met deze functie. 
 
  

KEUKENDIENST
  
05.10 Theo Hoeben 
12.10 Jan Vermeer 
19.10 Louis Saris 
26.10 Piet Philipsen 
02.11 Theo Hoeben 
09.11 Jan Vermeer 
16.11 Louis Saris 
23.11 Piet Philipsen 
30.11 Theo Hoeben 
07.12 Jan Vermeer 
 

Maandbulletin Oktober 2017 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 
  

06-10  Marco Pennings (31) 
07-10  Hay Bos (70) 
17-10  Koen Lenssen (26) 
18-10  Garry van der Steur (62) 
21-10  Martijn Janssen (23) 
24-10  El Holthuisen (66) 
26-10   Mw. Eggen-Stengler (41) 
27-10  Theo Thommassen (65) 
30-10  Mw. Engelen-Witt (52) 
03-11  Mw. van den Beucken- 
  Hawinkels (48)  
 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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SINTERKLAAS 
Op zaterdag 25 november a.s. zal Sinterklaas met zijn Hoofd Piet weer een bezoek brengen aan de kinderen en 
kleinkinderen van onze leden. De Sint zal om 17.00 uur in ons clubhuis arriveren. Wij verzoeken eenieder dan ook 
uiterlijk 16.45 uur aanwezig te zijn. 
Opgeven kan bij Hay Bos (hay.bos@svovenlo.nl). Op de laatste pagina is het aanmeldstrookje toegevoegd. 
Voor de kinderen tot 10 jaar zal de Sint een cadeautje bij zich hebben. Kinderen die ouder zijn, zijn natuurlijk ook 
welkom en krijgen waarschijnlijk van de sint een zak snoep. 
Graag opgeven voor 18 november a.s. zodat de Sint weet wat hij moet meebrengen uit Spanje  
 
CURSUS VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER 
Vanaf 4 oktober a.s. zullen een aantal woensdagavonden in ons clubhuis een KNVB-cursus voor 
verenigingsscheidsrechter worden gegeven. Een goede zaak en Gary van der Steur is cursusleider. Mogelijk is er 
nog behoefte aan begeleiding van cursisten bij praktijkwedstrijden. Heb je interesse? Meld je bij de coördinator 
Twan Jansen twanjansen57@gmail.com. 
 
NIEUW LID 
Mark Ottenheim uit Venlo is ons nieuw lid. Wij wensen hem veel plezier bij onze vereniging. 
 
IN GESPREK MET 
Ook deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen 
maandelijks SVO-leden. Deze maand ging Piet Philipsen in gesprek met Mies Thelosen-Gerrits! 
 
OM TE NOTEREN  
Maandag 9 oktober 2017  Clinic met clubscheidsrechters  
Zaterdag 25 november 2017 Sinterklaas 
Vrijdag  15 december 2017 Kerstkienen 
Donderdag 28 december 2017 Snertloop 
Donderdag 4 januari 2018  Nieuwjaarsinstuif 
Vrijdag  9 maart 2018  Jaarvergadering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

s Van Heijster Schoenen Blerick s Claus wand- en plafondafwerking s  
s  Garage M. Janssen s AHC Benelux BV s 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 VenloTech s Broodjes Service Peel en Maas s 
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AANMELDINGSTROOKJE SINT NICOLAAS: 
 
 
NAAM LID: _______________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


