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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Het mooie jaarverslag is verstuurd; alleen dat al is het waard om het 
afgelopen jaar nog eens goed te doorlopen en te merken dat de vereniging 
bruist van activiteit. Maar een jaarverslag is vooral terugkijken, terwijl de 
jaarvergadering vooral een moment is waar we delen wat we voor de 
toekomst willen. Dus iedereen van harte welkom 15 maart a.s. in Huize 
Unicum. 

 
Ger Heijligers, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
JAARVERGADERING 15 MAART A.S. 
Vrijdag 15 maart a.s. om 20.00 uur is onze jaarvergadering. 
De agenda en de vergaderstukken zijn reeds verstuurd.  
Indien iemand een gedrukt exemplaar wil hebben kan hij 
dat op de clubavond via het bestuur krijgen. 
We hopen op een grote opkomst. 
 
 

TUSSENSTAND FAIRPLAY TOPPER 
Fair Play is ons veel waard als scheidsrechtersvereniging. 
Al vele jaren organiseren wij de Fair Play Topper, een 
competitie waarbij het eerste elftal uit onze regio die het 
minste aantal disciplinaire straffen in een seizoen ontvangt 
er met de hoofdprijs vandoor gaat.  Vlak voor de hervatting 
van de competitie is de tussenstand van de top 5 als volgt: 
1. Helden 
2. BEVO 
3. MVC’19 en HBSV 
5. Kessel 
 
 

KEUKENDIENST  

07.02 Piet Philipsen 
14.02 Carlo Jacobs 
21.02 Jan Vermeer 
28.02 Ton Schnitzler 
 07.03 Theo Hoeben 
14.03 Piet Philipsen  
21.03 Carlo Jacobs 
28.03 Theo Thommassen  
04.04 Jan Vermeer 
11.04 Ton Schnitzler 
18.04 Theo Hoeben 
25.04 Piet Philipsen 
 

Maandbulletin Februari 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

06-02   Bryan Willems (25)  Mw.Bruekers_Beelen ( 60) an de Feyter (84  
11-02   Roy Engelen (51) 
12-02   Mw. Heutjens-Hendriks (63) 
18-02   Jan Ottenheim (73) 
18-02  Nico Slavenburg (75) 
19-02  Wim Steechs (74) 
21-02  Mw. Krijn-Wieseman (65) 
23-02   Mw. Hoeben-Janssen (70) 
23-02  Liza Wilders (26) 
25-02  John Ruinard (51) 
08-03  Hai Heutjens (66) 
08-03  Mw. Saris-Vinck (71) 
  

Al deze mensen van harte proficiat  

en nog vele jaren. 
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GESLAAGD NK-ZAALVOETBAL DEN HELDER 
Net geen kampioen, maar wel een fraaie tweede plek wisten onze mannen te behalen. De verre reis zaterdag 19 
januari jl. naar Den Helder was de moeite waard; alleen iets minder treffers bij de strafschoppenreeks tegen 
Alkmaar bracht niet het tweede kampioenschap op rij. Complimenten voor jullie inzet, sportiviteit en inbreng. 
 
 

NK-ZAALVOETBAL 2020 NAAR VENLO 
Het VCN heeft officieel het NK zaalvoetbal 2020 aan onze vereniging toegewezen. Dit kampioenschap zal 
plaatsvinden op zaterdag 18 januari 2020. Een mooie uitdaging om hier iets moois van te maken. 
 
 

JOHN RUINARD SCHEIDSRECHTER VAN VERDIENSTE 
Op 12 januari jl. is John Ruinard door de KNVB benoemd tot Scheidsrechter van Verdienste. Na een lange 
periode als landelijk scheidsrechter en assistent-scheidsrechter heeft John besloten om met ingang van volgend 
seizoen een stapje terug te doen. John is al sinds 1986 actief in de wereld van de arbitrage en heeft daarin op 
verschillende niveaus geacteerd. Wij zijn trots dat een van onze leden benoemd is tot Scheidsrechter van 
Verdienste en hopen dat John nog vele jaren actief is in de arbitragewereld. 
 
 

VERHOGING COMSUMPTIEPRIJZEN 
Zoals een ieder wel bekend is, zijn per 01-01-2019 de BTW-prijzen gestegen. Naar aanleiding van deze verhoging 
heeft het bestuur besloten om per 10 januari de consumptieprijzen te verhogen. Dit betekent dat per 10-01-2019 
de consumptieprijs met €0,10 per consumptie omhoog gaat naar €1.80, waarbij men 10 munten voor €17,- kan 
kopen. Op de trainingsavonden zal de korting van €1,- per 10 munten blijven bestaan. 
 
 

HEEL HOLLAND SPELREGELT! 
Een mooie avond door met de mobiele telefoon spelregelkennis te vergroten en toe te passen. Prima 
georganiseerd door Yvo Bloemen, Sander Huijs en Nico Slavenburg. Nico heeft het bestuur aangegeven dat hij al 
zijn spelregelwerk, zowel binnen onze vereniging als naar buiten, wenst over te dragen aan de nieuwe generatie. 
Uiteraard respecteren wij die keuze, maar ook al hier van deze plek heel veel waardering voor al datgene wat Nico 
Slavenburg voor ons en anderen op het gebied van spelregels gedaan heeft. 
 
 

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 Wim Peijnenburg. 
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OM TE NOTEREN  
 
  
Vrijdag  15 maart 2019  Jaarvergadering 
Vrijdag  05 april 2019  Districtskampioenschap spelregels 
Vrijdag  12 april 2019  Paaskienen 
Zaterdag 15 juni 2019  Nederlands Kampioenschap spelregels 
Zaterdag 22 juni 2019  Nederlands Kampioenschap veldvoetbal 
Zaterdag 18 januari 2020 Nederlands Kampioenschap 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  
 


