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KEUKENDIENST

Tijdens de WK-zomer was het al wennen aan de VAR, maar het betaald
voetbalseizoen heeft ons helemaal in het VAR-tijdperk gezet. Het gaat er
niet om wat ik of jullie ervan vinden, maar het is wel bijzonder dat opeens de
video-arbiter zo nadrukkelijk aanwezig is in de voortdurende weg naar meer
fairplay. In elk geval is te hopen dat de wens en inzet naar sportiever spel
ook doorsijpelt naar het amateurvoetbal, zodat onze arbiters met nog meer
zin aan het nieuwe seizoen beginnen.

PRIMA OPENINGSAVOND
Met als hoogtepunt het 50-jarig jubileum van Theo Krijn, die
behalve met zijn vrouw Ine met de familie aanwezig was,
kan de vereniging terugkijken op een geslaagde
openingsavond. In de rood-witte feesttent was heerlijk eten,
lekkere muziek, koele drank en veel gezelligheid. Behalve
de hulde voor Theo Krijn die door Pieter-Jan Janssen de
gouden speld kreeg uitgereikt, was er ook een eerbetoon
voor de jeu de bouleswinnaars, de promovendi, de
bijzondere prestaties op het NK spelregels en voetbal en de
winnaar van het spelregelkampioenschap Steve Janssen.

JEU DE BOULES
Na een spannende finale tussen Carlo Jacobs en Ben van
Baal wist Carlo de eerste hoofdprijs van onze jeu de
boulesstrijd te winnen. Tijdens de openingsavond kregen
de eerste vier plekken een mooie prijs in de vorm van
Franse wijn met een fraaie voucher, waarmee ze kunnen
deelnemen aan voetgolf op het Floriadeterrein (dank voor
deze schenking). Al met al een prima initiatief om ook met
jeu de boules de donderdagavond aantrekkelijker te maken.

06.09
13.09
20.09
27.09
04.10
11.10
18.10
25.10
01.11
08.11
15.11
22.11

Jan Vermeer
Ton Schnitzler
Louis Saris
Theo Hoeben
Piet Philipsen
Carlo Jacobs
Jan Vermeer
Ton Schnitzler
Louis Saris
Theo Hoeben
Piet Philipsen
Carlo Jacobs

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
08-09
08-09
12-09
16-09
25-09
26-09
29-09
06-10
07-10

Piet Philipsen (74)
Huub Lankreijer (63)
Sander Huijs (23)
Pieter-Jan Janssen (44)
Yvo Bloemen (26)
Mw v. Heugten-Segers (59)
Coen Driessen (83)
Marco Pennings (32)
Hay Bos (71)

Al deze mensen van harte proficiat
en nog vele jaren.
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NIEUWE OPZET SVO SPELREGELKAMPIOENSCHAP
Met ingang van dit seizoen worden de interne spelregelkampioenschappen op een andere manier vorm gegeven.
Waar er voorheen alleen vragen op de site ingevuld konden worden, is dat vanaf 13 september op elke 2e
donderdag van de maand ook mogelijk in het clubhuis. De vragen kunnen ook nog steeds op de site worden
ingevuld, maar aanwezigheid op de 2e donderdag van de maand levert bonuspunten op! Kijk voor meer informatie
over dit item op onze website www.svovenlo.nl.

HANS VERHEIJEN VOORZITTER VC UNICUM
Op de openingsavond is Hans Verheijen gepresenteerd als nieuwe voorzitter van VC Unicum. Hij had al direct een
verrassing voor SVO Venlo e.o. door bidons en shirtjes voor representatieve gelegenheden aan te bieden. De
shirtjes en bidons komen van onze nieuwe sponsor Masita. Namens de vereniging werd Hans door voorzitter Ger
Heijligers veel succes toegewenst.

SAMENWERKING MASITA
Zoals op de openingsavond al werd aangekondigd, heeft de SVO een samenwerking met Masita opgestart. Deze
samenwerking houdt in dat onze leden tegen reduceerde prijzen artikelen aan kunnen schaffen bij Masita. In het
clubhuis liggen een aantal catalogussen van Masita. Wil je iets bestellen? Laat het Huub Lankreijer weten op een
donderdagavond of via de mail (huub.lankreijer@svovenlo.nl).

AVOND VOOR VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS
Op 6 oktober start de week van de scheidsrechter. Onze vereniging organiseert wederom een avond voor de
scheidsrechters in de regio. KNVB- of clubscheidsrechter, iedereen is welkom. Om 19:30 uur wordt er gestart met
een interactieve ronde spelregelvragen. Het tweede deel van de avond wordt verzorgd door een gastspreker. Wie
dat is? Laat je verrassen en kom naar Huize Unicum!

PRIVACYWET
Sinds mei 2018 is er een nieuwe privacywet van kracht. Als gevolg hiervan heeft de SVO haar privacybeleid
aangepast. In de bijlage is het nieuwe privacybeleid te vinden. Ook is er een toestemmingsformulier toegevoegd.
Door middel van dit toestemmingsformulier wordt er toestemming verleend aan de SVO om gegevens op te slaan
en te gebruiken voor bijvoorbeeld de ledenadministratie en de website. Vriendelijk verzoek om dit
toestemmingsformulier in te vullen en te versturen naar secretaris@svovenlo.nl of op donderdagavond in het
clubhuis in te leveren.

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 Peter Kierkels.

OM TE NOTEREN
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Zondag
Zaterdag

6 oktober 2018
8 oktober 2018
14 december 2018
27 december 2018
3 januari 2019
6 januari 2019
12 januari 2019

Start “week van de scheidsrechter”
Avond voor verenigingsscheidsrechters
Kerstkienen
Snertloop
Nieuwjaarsinstuif
DK zaalvoetbal te Meijel
NK zaalvoetbal

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 
Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders 
 Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei 
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer 
Heuvelmans Advocaten  VenloTech  Broodjes Service Peel en Maas 
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