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VAN DE VOORZITTER 
 
Het is fijn om te constateren dat we een goed verenigingsjaar achter de rug hebben. De keuze om het hele 

jaar van ons 90-jarig jubileum te genieten is goed bevallen en heeft veel positieve energie zowel naar binnen 

als naar buiten gebracht. We zijn herkenbaar en er zit een degelijke lijn in de publiciteit, waarbij we vooral  

de website, facebook en ons maandbulletin als middel gebruiken. De mix van leden van jong(er) en oud(er) 

voelt prima aan. Bijzonder is dat onze spelregelploeg zich zo degelijk heeft voorbereid en wederom landelijk 

prima voor de dag is gekomen. Ook kunnen we trots zijn op de aan Hay Bos toegekende 

vrijwilligersonderscheiding. Deze geldt als eerbetoon aan de scheidsrechters die onbaatzuchtig voor de sport 

klaar staan. Het is nu zaak om na een succesvol jubileumjaar door te pakken en aan te blijven tonen dat 

onze vereniging springlevend is. 

Op bestuurlijk vlak zullen er veranderingen optreden. Theo Hoeben heeft te kennen gegeven te stoppen als 

bestuurslid en uiteraard respecteren wij zijn besluit. Dankbaar zijn we voor zijn inzet met name ook in relatie 

tot de keukencommissie. Stapje voor stapje verandert het bestuur en dit kan ook gevolgen hebben voor het 

beleid. Wat eerst gebruikelijk was, hoeft in de toekomst niet altijd zo te zijn. Dat is niet erg, wel belangrijk is 

het dat er over veranderingen goed gecommuniceerd wordt, dat je uitspreekt wat je echt belangrijk vindt en 

daarvoor gaat. In algemene zin zal het even wennen zijn dat de bestuurslaag voor Zuid II en de andere 

districten opgeheven is. Maar ik heb er vertrouwen in dat de onderling gemaakte afspraken met onze 

collega-verenigingen van Zuid II ervoor zorgen dat datgene wat we samen willen, blijft gebeuren. 

Qua beleid blijven de uitgangspunten hetzelfde. De basis is zorgen voor actieve leden, gezond van lichaam 

en geest. Het mannetje/vrouwtje kunnen staan op het veld of in de zaal. Daarvoor zullen we moeten blijven 

trainen, helpen, coachen, scholen, voorlichten, informatie delen etc.. 

Verder blijven wij een open en warme vereniging die met Huize Unicum ervoor zorgt dat leden, partners, 

maar ook gasten zich altijd welkom voelen en geholpen worden. De vele activiteiten die georganiseerd 

worden, kunnen dat borgen en het is altijd prima als er weer een nieuwe sociale activiteit ontstaat. 

Tenslotte gaan we voor stabiliteit en kwaliteit. Daarbij hoort ook een verantwoord financieel beleid. Een 

redelijke reserve voor tegenvallers en erop letten dat inkomsten en uitgaven per jaar met elkaar in de pas 

lopen. Een uitdaging daarbij is om creatief te zijn om net wat extra inkomsten te verkrijgen om dat doel te 

bereiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe sponsoren, verhuur van het clubhuis voor het organiseren 

van een activiteit, wat extra geld oplevert. Maar vooral onze kwaliteit is ons handelsmerk. Als je iets doet; 

doe het dan goed. In die zin hebben we een naam hoog te houden maar dat is niet iets om pocherig over te 

doen. Het is één van de belangrijkste sleutels om te komen tot meer (liefst jongere) leden. Ieder stapje 

daarin is vooruitgang en vooral ook een stimulans om de uitspraak dat we springlevend zijn in daden om te 

zetten. 

Ger Heijligers 
Voorzitter 
 

90-jarig jubileum 
 

Het 90-jarig jubileum werd eigenlijk al vóór 1 januari 2016 ingezet, omdat de leden het jubileumlogo mochten 
kiezen, wat bij de Nieuwjaarsinstuif onthuld werd. Dit logo werd het hele jaar bij alle berichtgeving 
gehanteerd. De eerste clubavond van het nieuwe jaar werd ingeluid met eigengemaakte tapas en het gehele 
jaar is aan onze gangbare activiteiten iets jubileumachtigs toegevoegd. Soms een stuk vlaai, extra prijzen bij 
het kienen, de openingsavond met de passende titel “feest”, dan weer de 90-jaar weetjes op de website en 
een mooi artikel in “De Scheidsrechter”. Hoogtepunt was de viering van onze verjaardag met Pieter Vink 15 
november j.l. in Huize Unicum. Een prima avond die helemaal paste binnen de sfeer en de uitgangspunten 
van onze vereniging, ook in het afgelopen jubileumjaar. Iedereen hartelijk dank voor het welslagen van het 
90 jarig jubileum van S.V.O. Venlo e.o.. 

 
Ger Heijligers 
Voorzitter 
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BESTUURSSAMENSTELLING 
 

BESTUUR 
 
Ger Heijligers   Voorzitter 
    Portefeuillehouder public relations 
    Portefeuillehouder Waarde(n)volle Club 
    Portefeuillehouder werving en behoud 
 
Hay Bos   Penningmeester 
    Portefeuillehouder juridische zaken 
    Portefeuillehouder molestaties 
 
Twan Keijsers   Secretaris 
    Ledenadministratie 
    2e penningmeester 
 
Nico van den Beucken  Aanstellingen scheidsrechters oefenwedstrijden veldvoetbal 
 
Yvo Bloemen   Portefeuillehouder informatisering en internet 
    Webmaster 
    Maandbulletin 
 
Geert Cox   Vice-voorzitter 
    Portefeuillehouder opleidingen 

Portefeuillehouder technische zaken 
 
Theo Hoeben   Portefeuillehouder Huize Unicum   

Portefeuillehouder interne organisatie 
    Portefeuillehouder spelregelzaken 
 

BESTUURSONDERSTEUNING 
 
Huub Lankreijer   Contactpersoon sponsoring 
Piet Knoben   Aanstellingen scheidsrechters oefenwedstrijden zaalvoetbal. 
Koen Lenssen    Aspirant bestuurslid 
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ERELEDEN 
 
Hay Bos   Erelid 
Jan de Haart   Ere-voorzitter  † 15 oktober 1986 
Wiel Janssen   Erelid   † 23 april 1999 
Sjraar Klaassens  Ere-voorzitter  † 29 maart 2001 
Huub Lankreijer   Erelid 
Ferd Schreurs   Erelid   † 22 juni 1984 
Mies Thelosen-Gerrits  Erelid 
Sef Titulaer   Erelid   † 5 mei 2016 
Frits Verschuren  Erelid   † 14 juni 1984 
Piet Watervoort   Erelid   † 6 september 1963 

 

LEDEN VAN VERDIENSTE 
 
Coen Driessen 
Jan de Feyter 
Toon Jacobs 
Pieter-Jan Janssen 
Wim Peijnenburg 
Piet Philipsen 

Louis Saris 
Nico Slavenburg 
Wim Steechs 
Jan Vermeer 
Gary van der Steur

 

ONZE COMMISSIES 

 
 

CLUBHUISCOMMISSIE 
 
Ben van Baal 
Piet Hendricks 
Wim Peijnenburg (voorzitter) 
Wim Steechs 
 
Contactpersoon bestuur:  
Theo Hoeben 
 
Financieel adviseur:  
Hay Bos 
 
Werkgroep keukendienst: 

Nico van den Beucken 
Coen Driessen 
Theo Hoeben 
Theo Krijn 
Piet Philipsen 
Louis Saris 
Jan Vermeer 

 

COMMISSIE VERBETERING ARBITRAGE 
 
Geert Cox 
Theo Hoeben 
Ed Janssen 
Pieter-Jan Janssen 
Nico Slavenburg (voorzitter) 

 
 

 

ELFTALCOMMISSIE 
 
Geert Cox 
Koen Lenssen 

 
 

Public Relations Commissie 
 
Yvo Bloemen 
Hay Bos 
Ger Heijligers 
Huub Lankreijer 
Sander Huijs 
Remco Vervoort 
Steve Janssen 

 

 
KASCONTROLECOMMISSIE  
 
John Ruinard 
Twan Jansen 
Paul Heijnen 

 
Reserve:  
Peter van Heugten 
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SCHEIDSRECHTERS 

ONTSPANNINGSCOMMISSIE (S.O.C.) 
 
Nico van den Beucken 
Hay Bos 
Hai Heutjens (voorzitter) 
Huub Lankreijer 
Jan Vermeer 
Carlo Jacobs 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAININGSCOMMISSIE 
 
Hay Bos  
Peter van Heugten 
Theo Hoeben 
Nico Slavenburg 
Gary van der Steur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDENBESTAND 
Aantal leden per 31 december 2015: 68 
Aantal verenigingen lid per 31 december 2015: 13 
 

Aantal leden per 31 december 2016: 62  
Aantal verenigingen lid per 31 december 2016: 14 
 

MUTATIES 
 

Nieuwe leden:    Bryan Willems en Khalid Lakhloufi 
Overleden leden:   Sef Titulaer 
Afgemeld als lid:   Mimoun Bachiri, Ben Bettinger, Stefan Boulayounne,  

Eric Heijnen en Leon Steechs (tevens 2 leden geroyeerd) 
Aangemeld als vereniging : Venlosche Boys 
 

PROMOTIES EN DEGRADATIES 
Onderstaand de mutaties tijdens de afgelopen zomerperiode. 
 

SENIOREN 
Steve Janssen is gepromoveerd van ZO5 naar ZOSG. 
Twan Keijsers is gepromoveerd van ZO5 naar ZOSG. 
Hans Verheijen is gepromoveerd van ZO5 naar ZOSG. 
Een eervolle vermelding is er voor John Ruinard en Sander Huijs, beiden wisten in hun groep de eerste 
plaats te bemachtigen. 

 
Rudy Klaassen is gedegradeerd van ZO4 naar ZOSG. 
 

JUNIOREN 
Steve Janssen is gepromoveerd van J3 naar JB. 
Nico Slavenburg is gepromoveerd van J2 naar JB. 
Paul Cornelissen is gepromoveerd van J5 naar JE. 
 

ZAALVOETBAL 
 

Marc Bloemen is gepromoveerd van ZV-3 naar ZV-2. 
 

We wensen iedereen succes in het nieuwe seizoen. 
 

Twan Keijsers  
Secretaris S.V.O. 

 

 

EINDREDACTIE JAARVERSLAG 
 
Yvo Bloemen, Geert Cox, Koen Lenssen en        
Twan Keijsers.  

 

MET DANK AAN: 
 
C.O.V.S. groepen Zuid II, C.O.V.S. Nederland, 
C.O.V.S. Zuid II, K.N.V.B, L.C.S. 
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WAAR FLUITEN ONZE MENSEN (SEIZOEN 2016-2017) 
 
 

BETAALD VOETBAL 
 
Senior-scheidsrechter: Ed Janssen. 
 

SENIORENVOETBAL 
 

ZO ASR C:  John Ruinard. 
 
ZO-SF:   Yvo Bloemen, Theo Bruekers, Frank Engelen, Sander Huijs en Nico Slavenburg. 
ZO-SG:   Marc Bloemen, Roy Engelen, Kay Gerards, Steve Janssen, Twan Keijsers,  

Rudy Klaassen, Koen Lenssen, Piet Philipsen, Ton Schnitzler en Hans Verheijen. 
ZO-SH:   Hay Bos. 
ZO-SI:   Louis Bouten 
 

JUNIORENVOETBAL 
 

ZA-JA:   Sander Huijs 
ZA-JB:   Nico Slavenburg 
ZA-JC:   Theo Hoeben en Steve Janssen 
ZA-JE:   Frans Claus 
ZA-JF:   Khalid Lakhloufi 
ZA-JStart :  Jan Vermeer 
 

ZAALVOETBAL 
ZV-01 :   Mark Eggen 
ZV-02 :   Jack Billekens en Marc Bloemen 
ZV-03:    Jos Geybels, Wim Peijnenburg en Wim Steechs 
 
Bron: Official portal K.N.V.B. 

 
 
 

LIDMAATSCHAP S.V.O. 
 
 
Er blijkt nog regelmatig een misverstand te bestaan inzake het opzeggen van het lidmaatschap van de 
Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken. Men denkt dat als men zich afmeldt bij de KNVB, dit ook  
inhoudt dat het lidmaatschap van de S.V.O. automatisch eindigt. Dit is niet het geval. U kunt gewoon lid 
blijven van de S.V.O. als u geen lid meer bent van de K.N.V.B. Het is zelfs mogelijk om lid te worden van de 
S.V.O. als u nooit als (assistent-) scheidsrechter actief bent geweest. Iedereen is welkom. Wenst u het 
lidmaatschap bij de S.V.O. echter op te zeggen, dan dient u dit schriftelijk (per brief of e-mail) te doen bij de 
secretaris. 

 

SECRETARIS SCHEIDSRECHTERSVERENIGING VENLO EN OMSTREKEN 
T.a.v.  Twan Keijsers 
Adres Wederik 9, 5941 AZ  VELDEN 
E-mail  secretaris@svovenlo.nl  

 
Tevens dient over het hele verenigingsjaar de contributie betaald te worden. 
 
Twan Keijsers 
Secretaris S.V.O. 

 
 

mailto:secretaris@svovenlo.nl
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CONTRIBUTIE 
 
Het systeem om contributie te innen door machtigingen voor automatische incasso af te laten geven, werkt 
goed en is voor onze vereniging kostenbesparend. Voor het afgeven van deze machtiging zijn bij de 
penningmeester en in het clubhuis formulieren beschikbaar.  
Voor de mensen die hun contributie over het huidige verenigingsjaar zelf willen overmaken is ons 
rekeningnummer: I.B.A.N. NL60 SNSB 0862 7066 02 en B.I.C. SNSBNL2A 
ten name van Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken te Venlo 
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om de contributie contant te voldoen bij onze penningmeester. 

 

PENNINGMEESTER SCHEIDSRECHTERSVERENIGING VENLO EN OMSTREKEN 
T.a.v.  Hay Bos 

Adres Seinestraat 100, 5912 LE Venlo  
E-mail  penningmeester@svovenlo.nl  
 
Op de jaarvergadering van 2016 is door het bestuur voorgesteld om de contributie ongewijzigd te laten. 
Momenteel bedraagt de contributie € 45,00.  
Voor leden tot en met 18 jaar bedraagt de contributie de helft (dus € 22,50). 
Voor studenten die ouder zijn dan 18 jaar bedraagt de contributie € 22,50 voor maximaal drie jaar.  
Voor de leden die via automatische incasso betalen wordt een jaarlijkse korting van € 2,50 op het 
contributiebedrag verleend.   
Deze automatische incasso zal uitgevoerd worden in maart 2016. 
 
Het huidige verenigingsjaar loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 
Bij betaling na 1 juli 2016 gaat de bekende boeteclausule van € 1,00 per maand in werking treden: ook wij 
moeten aan onze verplichtingen voldoen! 
 
 
Hay Bos 
Penningmeester S.V.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:penningmeester@svovenlo.nl
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DE WAARDE(N)VOLLE VERENIGING 
 
 

Jaarverslag Waardevolle(n) club, Vertrouwens Contact Personen Venlo 

 

In april 2016 hebben enkele leden van de VertrouwensContactPersonen meegedaan aan een cursusdag 
VCP. Het was een succes.  
We hebben als VertrouwensContactPersonen ruim 11 jaar met elkaar overlegd en bedacht hoe we het 
sportklimaat onder de voetbalclubs en met name de voetballers konden verbeteren. Het basisidee is steeds 
geweest om dat vanaf de jeugd aan te pakken en dat langzaam door te trekken naar de senioren. Het is een 
langzame, doch goede aanpak geweest. De resultaten zijn positief maar klein. Ook de besturen worstelen 
daarmee. Hun rem is dat er steeds bestuursleden wisselen waardoor er opnieuw draagvlak gevonden dient 
te worden.  
De bijdrage aan de waardevolle(n) club vanuit de S.V.O. is uitgedragen door de scheidsrechters, die voor 
aanvang van de wedstrijden alle spelers elkaar handen laten schudden.  
 
In oktober 2016 is de laatste vergadering geweest van de VCP uit Venlo. Reden: De KNVB heeft de 
contributiebijdrage van de voetbalclubs veranderd. Voorheen zat het deel van de NKS zat daarin en dat is 
niet meer zo. De NKS stuurt nu zelf rechtstreeks een nota en veel voetbalclubs hebben daarom afgehaakt. 
De subsidie van de NKS aan een platform als bijvoorbeeld de Waardevolle(n) Club is daarmee komen te 
vervallen. Einde platform.  
Dat is eigenlijk het laatste wapenfeit geweest.  
De alternatieve voortzetting is VenloVerbroedert. 
Men heeft de S.V.O. bedankt voor de gastvrijheid gedurende deze 11 jaar.  
 

 

Gary van der Steur en Huub Lankreijer 

 

 

VC UNICUM 2016 
 

             Vrienden Club Unicum 
Jaarverslag 2016 

Het afgelopen jaar 2016 is een jaar geweest met wat veranderingen in onze VC. 
 
Als eerste wil ik vermelden dat een oud lid van ons, Lei Janssen, in december 2016 is overleden.  
 
Op 26 augustus hebben we, op uitnodiging van de S.V.O., samen een mooi feest gevierd ter ere van het  
90-jarig bestaan van de Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken. Het thema was feest en een feest 
werd het!! 
 
Op 15 november, de 90e verjaardag van de S.V.O., was ons eigen ere-lid Pieter Vink in ons clubhuis te gast 
en heeft een klinkende presentatie gegeven. Het ging over carrière maken, waarbij je altijd een beetje geluk 
moet hebben. Tevens ging zijn presentatie over de video scheidsrechter waarbij een wereld voor ons open 
ging.  
 

Traditioneel worden wij ook uitgenodigd voor de snertloop, die dit jaar op een dinsdag plaatsvond. Na 
uitreiking van de opdrachten volgde er een gezellige tocht waarbij de groepen in tegengestelde richtingen 
vertrokken. Halverwege kwam men elkaar tegen bij de “doe-activiteit”. Dit jaar was deze activiteit het 
afleggen van een parcours, waarbij 3 teamgenoten aan dezelfde ski’s vastzaten. 
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Eenmaal terug in het clubhuis was er voor iedereen een royale kop heerlijke erwtensoep, gemaakt door  
kok Louis. Wij danken de trainingscommissie voor de uitnodiging en de organisatie van deze geslaagde activiteit. 

 

Alfabetische ledenlijst Vriendenclub Unicum per 31-12-2016 

1 Baal Ben van 19 Janssen John 

2 Beucken Karin van den 20 Janssen Pieter-Jan 

3 Beucken Nico van den 21 Keijsers Twan 

4 Bos Hay 22 Krijn Theo 

5 Bos Mia 23 Lankreijer Marij 

6 Bos Richard 24 Lenssen Koen 

7 Bracht Jan van 25 Peijnenburg Regie 

8 Brueren Jac 26 Schelberg Giel 

9 Brueren Tiny 27 Slavenburg Nico 

10 Dragt Dries 28 Smets Carien 

11 Dragt-Theeuwen Truus 29 Smits Gerry 

12 Heijligers Ger 30 Spee Piet 

13 Hendricks Piet 31 Steur Gary van der 

14 Heumassej Joke 31 Testroote Ramon 

15 Heutjens Hai 33 Verheijen Claudia 

16 Hoeben-Janssen Nelly 34 Vermeer Cis 

17 Jansen Twan 35 Vink Pieter 

18 Janssen Ed 36 Wilkes Piet 

 
Gary van der Steur 
Secretaris VC Unicum 

 

CONTACT MET VC UNICUM 
 

 VOORZITTER SECRETARIS 
Naam Dries Dragt Gary van der Steur 
Adres Zonneveld 88 Averbodestraat 54 
 5923 KW Venlo 5988 AZ Helden 
Telefoon  (077) 3968585 (077) 3078695 
E-mail  voorzitter.vcunicum@svovenlo.nl secretaris.vcunicum@svovenlo.nl   

 

 
 

 

  

mailto:voorzitter.vcunicum@svovenlo.nl
mailto:secretaris.vcunicum@svovenlo.nl
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COMMISSIE VERBETERING ARBITRAGE 
 
Omdat de KNVB de BOS- cursus heeft veranderd in verenigingsscheidsrechterscursus en er een aantal 
verenigingen zijn bezocht door de KNVB, zijn we als CVA terughoudend geweest. 
Wel hebben we veel tijd gestoken in de voorbereiding voor het DK en NK spelregels. 
Dit was wederom een succes voor onze jongens. Geert, Yvo, Koen en Sander bedankt voor jullie inzet.  
In de loop van het seizoen hebben na de trainingsavonden spelregelbeelden getoond die ook werden 
aangedragen door diverse leden waar we veel van hebben geleerd. Ook hebben we de gewijzigde 
spelregels behandeld. 
Op 21 september zijn we bij RKDSO te gast geweest om deze nieuwe spelregels te introduceren voor de 
verenigingsscheidsrechters. 
Op 26 september hadden we onze avond voor verenigingsscheidsrechters. Deze werd behoorlijk bezocht en 
was zeer leerzaam. Ook daar kwamen de nieuwe regels aan bod. 
Verder hebben wij o.a. Martijn Janssen van de voetbalvereniging Baarlo begeleid bij 2 wedstrijden in 
december. Hierdoor kan hij het nieuwe jaar als KNVB scheidsrechter starten. 
 
Nico Slavenburg 
Commissie Verbetering Arbitrage 

 
 

  ELFTALCOMMISSIE 
 

Enkele jaren op rij greep het combinatieteam COVS Venlo/Helmond nét naast de titel. Vorig jaar nog, in 
2015, keerden de mannen teleurgesteld huiswaarts, nadat COVS Groningen in de finale van het NK in 
Gorinchem na strafschoppen aan het langste eind trok. Dit jaar was team Venlo/Helmond vastberaden om 
revanche te nemen. Het team op zaterdag 11 juni 2016 in alle vroegte naar het hol van de leeuw in 
Groningen, waar het NK dit jaar plaatsvond.  

Omstreeks kwart over zes in de ochtend vertrokken de eerste spelers richting het Hoge Noorden. Na een 
rustige reis arriveerden we rond kwart voor tien op het prachtige sportpark Corpus Den Hoorn in Groningen. 
De (kunst)grasvelden op het sportcomplex vormen normaliter het toneel voor o.a. de jeugdopleiding van FC 
Groningen, maar deze dag ook voor scheidsrechtersverenigingen uit alle hoeken van ons land. Na de 
officiële opening door Jacques d’Ancona, trapten COVS Deventer en COVS Venlo/Helmond om 10.30u voor 
het eerst af. 

Na zeven minuten spelen volgt er een grote domper: Mark Eggen moet het speelveld helaas verlaten in 
verband met een hamstringblessure. Zelfs de dames van de fysio konden Mark er niet meer bovenop 
helpen. Toch gingen we door in deze stugge wedstrijd. Halverwege de wedstrijd breekt de snelle Maarten 
Bouw door over rechts. Hij geeft de bal perfect voor op Geert Cox, die de bal onhoudbaar tegendraads 
inkopt. De keeper is kansloos en Venlo/Helmond leidt met 1-0. Dit blijkt voldoende voor de winst.  

Een rechtstreekse confrontatie met COVS Zeeland moest de volgende overwinning opleveren. Paul scoort 
het verlossende doelpunt: na een klutsbal in het strafschopgebied van Zeeland schiet hij de bal binnen. In de 
allerlaatste minuut van de wedstrijd lijkt het alsnog fout te gaan. Na een schot uit de tweede lijn laat keeper 
Koen Lenssen de bal los. Een inlopende speler tikt binnen. Onze reddende engel heeft een vlag in de hand: 
de assistent-scheidsrechter heeft buitenspel waargenomen. Dus is een 1-0 overwinning opnieuw voldoende. 
Twee gespeeld, zes punten! 

Dan de derde poulewedstrijd tegen het jonge, frisse COVS Alkmaar. We spelen aanvallend en dat haalt 
binnen één minuut al resultaat als Maarten links het strafschopgebied van Alkmaar in dribbelt. Er volgt een 
tackle, te laat. Strafschop. Robin Hensgens eist de bal op en schiet raak. Tegen het einde van de wedstrijd 
herhaalt hij dit trucje, nadat Paul wordt neergelegd in het strafschopgebied: 2-0. Zo helpt COVS Alkmaar ons 
naar de derde overwinning op rij. We zijn sowieso door naar de kruisfinales. 

Om COVS Groningen te ontwijken in de kruisfinales moeten we ook resultaat halen in de laatste 
poulewedstrijd tegen COVS Drenthe. Een gelijkspel is voldoende, maar uiteraard gaan we voor de 
overwinning. We beslissen de wedstrijd snel. Al in de derde minuut laat Paul zijn rugnummer 7 weer eens 
zien aan zijn tegenstander, en Geert tikt binnen. Opnieuw is een 1-0 overwinning voldoende om de wedstrijd 
te winnen. Met maximaal resultaat (twaalf uit vier, zonder één enkel tegendoelpunt) behalen we de 
kruisfinale van het toernooi! 
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In de kruisfinale treffen we COVS Enschede. In het begin van de wedstrijd geeft Remco een werkelijk 
prachtige bal op maat voor Maarten. Robin H. is meegelopen en maakt gretig gebruik van de keurige 
voorzet: 1-0! Even later redt Koen adequaat op een vrije trap van Enschede.  

Zonder al te veel moeilijkheden gaan we door naar de finale tegen COVS Groningen. Gaan we revancheren 
na de finale van vorig jaar, die Groningen uiteindelijk na strafschoppen won? 

Om 16:00 uur beginnen we aan de finale, die onder leiding staat van Eredivisie-scheidsrechter Siemen 
Mulder. Het trainersduo Oppers/Van den Heuvel heeft besloten om verdedigend te spelen tegen Groningen. 
Op die manier hebben we Groningen vorig jaar ook naar strafschoppen gedwongen. Tactisch staat het team 
erg goed en de gevaarlijkste voetballers worden vakkundig afgedekt. Van echte kansen was er weinig 
sprake. Na ruim twintig minuten zonder doelpunten fluit de scheidsrechter af. Net als vorig jaar moeten we 
ons opmaken voor strafschoppen. 

Groningen begint met schieten. Koen staat gefocust op de doellijn. Desondanks scoort Groningen. Koen 
haalt de bal vol zelfvertrouwen uit het net en haalt hard uit vanaf de strafschopstip: raak! Direct daarna eist 
onze keeper weer een hoofdrol op: met een katachtige reflex weet hij de tweede Groningse strafschop te 
keren. Met rugnummer drie scoort Robin H. zijn derde strafschop van het toernooi. Venlo/Helmond leidt! Ook 
Eric scoort zijn pingel. Na de vierde strafschop wordt het toch nog spannend, omdat Robin V. de bal nét 
naast het doel plaatst. We staan weer gelijk aan Groningen, maar niet voor lang. Onze Koen slaat de vijfde 
strafschop van Groningen uit zijn doel! Nu komt het eropaan… Nog één strafschop te nemen. Een keer 
scoren en de beker is binnen. Het is aan Geert om de wedstrijd te beslissen. Zonder aarzelen loopt hij naar 
de stip, stuurt de keeper de verkeerde hoek in en poeiert de bal vol in het net. Venlo/Helmond wint het 
COVS NK veldvoetbal in Groningen! 

 

Daarnaast, ook zeker niet minder belangrijk, is het goed om te vermelden dat het team hoog eindigde in het 
Fair Play-klassement. Onze scheidsrechters pakten gedurende het hele toernooi geen enkele kaart. Na de 
toernooiwinst in 2008, in ons eigen ‘Stedje van lol en plezeer’, en enkele jaren van ‘net niet’, zijn we er in het 
jubileumjaar 2016 wel weer in geslaagd om de hoofdprijs te pakken. Een topprestatie, waar we als team en 
ook zeker als vereniging ontzettend trots op mogen zijn! 

 

Een week na het succesvolle NK probeerden de mannen van de S.V.O., ditmaal zonder de vrienden van 
Helmond, opnieuw een topprestatie te leveren tijdens het COVS DK veldvoetbal. Slechts vijf ploegen trapten 
om 13.00u af op het sportterrein van voetbalvereniging Menos uit Landhorst. Helaas was het beste er na het 
NK wel vanaf en werd er door team Venlo een teleurstellende eindklassering behaald op dit toernooi. Drie 
gelijke spelen en een verliespartij waren het resultaat. De optelsom van drie punten was helaas slechts 
voldoende voor een vierde plek.  
Na het fantastische resultaat op het NK kon dit echter de pret niet drukken! 

 

Geert Cox 
Namens de elftalcommissie 
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SPELREGELWEDSTRIJDEN C.O.V.S. 

 
Na winst in 2013, 2014 en 2015 was het spelregelteam van de S.V.O. enorm gemotiveerd om ook in het 
jubileumjaar 2016 spelregelkampioen van Zuid II te worden. Weken aan intensieve trainingen gingen er aan 
vooraf, maar vrijdag 29 april was het dan zover. Yvo Bloemen, Geert Cox en Koen Lenssen togen naar 
Heerlen om hun spelregelkennis te etaleren. Sander Huijs was reserve/coach. Hay Bos en Daphne 
Vermeulen waren erbij als mentale support.  
Allermooiste moment van de hele avond was toen we bij binnenkomst de zaal betraden; alle gesprekken 
vielen stil, blikken richtten zich op de Venlonaren. Het ontzag was bijna tastbaar. 

De 2 concurrenten van vorig jaar, Boxmeer/Cuijk en Helmond, waren dit jaar helaas afwezig. Oss/Uden nam 
deze plaats over, zij lieten deze avond zien dat ze de spelregels op een behoorlijk niveau beheersten. Bij de 
laatste tussenstand (lees-, quiz- en beeldvragen) stond Venlo slechts 4 punten voor op Oss/Uden. De 
schriftelijke vragen waren beslissend in deze finale. Bij de uitslag bleek dat Venlo de schriftelijke vragen 
aanmerkelijk beter had gemaakt: het verschil tussen Oss/Uden en Venlo was 14 punten geworden. 
Individueel werd Geert Cox voor de vierde keer op rij kampioen. Koen pakte zilver, Yvo brons.  

Er gingen nog meer prijzen mee naar Venlo. Het publiek mocht ook deelnemen aan de spelregelavond door 
de zaalvragen te maken. Dit deden Daphne Vermeulen en Sander Huijs het beste. In een barrage mochten 
zij gaan uitmaken wie de publieksprijs mee naar huis zou nemen. Uiteindelijk ging deze prijs naar  
Sander Huijs, die liet zien toch iets beter op de hoogte te zijn van de spelregels. 

Door deze topprestatie mocht ons team op 28 mei 2016 in alle vroegte richting het Noord-Hollandse 
Waarland (een slordige 240 kilometer) afreizen. 

Na de opening werden de deelnemers uit de zaal gestuurd voor het maken van de schriftelijke vragen.  
De algemene gevoelens na het maken van deze ronde waren redelijk tot goed en met dit positieve gevoel 
werd begonnen aan de leesvragen. Als eerste mocht Geert aantreden, gevolgd door Yvo en Koen. In de 
eerste vraag bleek al dat de vragen niet gemakkelijk waren, gezien 7 van de 8 teams, inclusief de achterban 
in de luren werden gelegd door een spelregelwijziging die begin dit seizoen ingevoerd werd. 

Na de leesvragen werd er gelunched, waarna werd begonnen aan de mondelinge ronde. Hierin werd door 
ons team een nette score neergezet met het maximaal aantal punten voor Geert. Met het voornemen deze 
lijn door te zetten werd met de beeldvragen begonnen. Waar dit vorig jaar een van onze sterkste rondes 
was, bleek dit jaar dat de beeldvragen te veel ruimte voor interpretatie lieten, die helaas niet in ons voordeel 
uitviel. Er werden wat puntjes verspeeld waardoor er een lichte teleurstelling ontstond. Dit werd echter weer 
goedgemaakt in de laatste ronde met quizvragen, waar goed gescoord werd. 

Na een, voor onze teamleden, lang juryberaad kwam dan uiteindelijk het verlossende woord. Het team van 
de S.V.O. was op een knappe 4e plaats geëindigd. Een prima prestatie, hoewel het gevoel dat er meer te 
halen was geweest, nog even overheerste. 

Eindstand: 

1. Schagen/Den Helder 360 
2. Rotterdam 346 
3. De Langstraat 334 
4. Venlo 329 
5. Drachten 313 
6. Arnhem 309 
7. Waterland 261 
8. Zeist-Amersfoort-‘t Gooi 221 

 
Geert Cox 
Namens het spelregelteam S.V.O.  
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TRAININGSOVERZICHT 2016 
 
Afgelopen jaar konden we eigenlijk 52 weken trainen maar één donderdag is uitgevallen wegens de 
Nieuwjaarsinstuif. Helaas was de deelname aan de trainingen beduidend minder dan in 2015. Dit kwam mede 
door het wegvallen van enkele jeugdige leden en de blessures van Nico Slavenburg en Piet Philipsen. In totaal 
hebben zij dit jaar samen 40 keer minder getraind.  
Totaal gezien was het een jaar met goede weersomstandigheden om te trainen. Uit het overzicht blijkt verder dat 
het eenzelfde groep mensen is die komen trainen en er ook plezier aan hebben. Dit is mede te danken aan onze 
trainers die zoveel mogelijk afwisselende oefenstof brengen. 
We hebben in 2016 totaal 51 maal kunnen trainen. De trainingen werden door 24 verschillende mensen bezocht, 
2 minder dan 2015. Het totaal aantal bezoeken bedroeg 440 wat dus ook minder was dan 2015. Het gemiddelde 
trainingsbezoek per deelnemer was 18 maal. Dit was ongeveer gelijk was als in 2015. Gemiddelde deelname per 
training was 11 maal, wat nagenoeg geen verschil was met het vorig jaar. 
Ook dit jaar was de concurrentie groot voor wie het vaakst de trainingen zou bezoeken. 
  
Door wie werd er getraind en wie was de winnaar dit jaar. 
Niemand minder dan Ton Schnitzler heeft de meeste trainingen bezocht met als goede tweede Hay Bos met  
1 training minder. Ton proficiat. 
De totale uitslag was als volgt: 
De totale lijst van deelname aan de trainingen, met een andere top 5 dan vorig jaar. 
 
 

Ton Schnitzler       43  Theo Thomassen     12 
Hay Bos       42  Koen Lenssen          12 
Hans Verheijen    39   Geert Cox                    7 
Carlo Jacobs        34  Twan Jansen               7 
Gary v.d. Steur     34  Paul Heijnen                4 
Sander Huys       31  Rudy Klaassen            3 
Piet Philipsen       30  Remco Vervoort          3 
Ger Heijligers       29  Huub Lankreijer           2 
John Ruinard       26  Mark Eggen              1 
Jan Vermeer        26  Steve Janssen             1 
Yvo Bloemen       19  Frank Engelen             1 
Twan Keijsers      18     
Nico Slavenburg   16 
 
Tevens hebben enkele mensen mee getraind die geen lid van onze vereniging zijn en dus niet in de stand zijn 
opgenomen. 

    
Hay Bos 
Namens de Trainingscommissie 
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VENLOOP 

 
Ook hebben enkele mensen weer deelgenomen aan de Venloop. De 5 kilometer werd gelopen door Hay Bos. 
Marc Eggen en Gary v.d. Steur hebben de 10 kilometer gelopen. Theo Hoeben en Richard Bos hebben de 
halve marathon gelopen. Carlo Jacobs heeft de 40 km en Nel Hoeben op zaterdag 30 km gewandeld. 
 
Graag willen we de trainers, Hay Bos, Nico Slavenburg en Gary van der Steur bedanken voor hun belangenloze 
inzet voor de vereniging.  
Het is goed om te weten dat trainen goed is voor de lichamelijke en geestelijke ontspanning en ook voor de 
mentale weerbaarheid. Kortom; kom lekker een uurtje in de week buiten trainen en hierna gezellig in ons 
clubhuis napraten. 

 
Hay Bos en Louis Saris 
Namens de Trainingscommissie 
 

 

CLUBAVONDEN 
 
Onze clubavonden zijn op de donderdagavond en beginnen om 20.00 uur met een training. Gelegenheid tot 
omkleden is er in ons clubhuis, Huize Unicum, aan de Leutherweg 188 te Venlo vanaf 19.30 uur. De 
trainingen in het voetbalseizoen zullen over het algemeen plaatsvinden op de voetbalvelden van 
voetbalvereniging V.O.S., wiens velden gelegen zijn pal langs ons clubhuis. In de zomermaanden (en ook bij 
te slechte weersomstandigheden) zal voor de training uitgeweken worden naar het kunstgrasveld.  
Voor trainingen vertrekken we om 20.00 uur vanaf het clubhuis. Na afloop is er in dit clubhuis de 
gelegenheid tot gezellig samenzijn, onder het genot van een drankje en hapje. 
 
Hay Bos 
Namens de Trainingscommissie 
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SNERTLOOP 27 DECEMBER 2016 
 
Op dinsdag 27 december 2016 hebben we onze jaarlijkse Snertloop gehad.  
Een mooie winteravond voor een wandeling van ca. 8 km. 
Onderweg stond Nico met de skilatten klaar waarop moest worden gelopen en er werd natuurlijk weer veel 
gelachen. 
Theo was wederom met een kraam vol lekkers aanwezig om de inwendige mens te voorzien van koffie, 
thee, warme chocomel, Apfelkorn, Jägermeister en wafels met slagroom. 
Bij terugkomst in Huize Unicum moesten de kinderen raden hoeveel worsten kok Louis in de erwtensoep 
(deze was heerlijk) had gedaan. 
Daarna mocht groot en klein een prijsje uitzoeken. 
 
Het was weer een mooie route, en waarschijnlijk mede door het mooie weer was de opkomst boven 
verwachting en hebben er in totaal ca. 50 personen weer deelgenomen aan de Snertloop. 
 
Hopelijk allemaal tot volgend jaar.  
 
Theo Hoeben en Nico Slavenburg 
Organisatie Snertloop 
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ONTSPANNINGSACTIVITEITEN 2016 
 
De SOC bestaat uit de volgende personen Nico van den Beucken, Hay Bos, Hai Heutjens (voorzitter), Huub 
Lankreijer, Jan Vermeer en Carlo Jacobs.         
 
Ook dit jaar heeft de SOC weer verschillende activiteiten georganiseerd.  
Nieuwe ideeën zijn natuurlijk altijd van harte welkom. 
 

 
 

25 maart 2016 
 
Er waren 37 personen aanwezig welke in totaal 88 kaarten gekocht 
hebben. 
Zoals altijd waren er natuurlijk weer prachtige prijzen. 
Omdat we dit jaar 90 jaar bestaan was er een extra ronde met een 
schitterende hoofdprijs. En dit was een schitterend schilderij, dat werd 
gewonnen werd door Hay Bos. 

Zo zie je maar dat je niet aanwezig hoeft te zijn om een prijs te winnen, je koopt gewoon kaarten en laat iemand 
anders er mee spelen. 
Het was zoals vanouds weer een gezellige kienavond. 

 
 
Jeu de Boules 13 mei 2016 
 
Ook dit jaar weer was er een Jeu de Boules avond georganiseerd.  
Helaas waren er maar een paar deelnemers aanwezig, maar was het een 
gezellige avond. Deze avond werd mede georganiseerd door Peter Sevriens 
 

 
 

 

         
Openingsavond 26 augustus 2016 
 
Op 26 augustus hebben we onze jaarlijkse openingsavond gehouden, die in 
het teken van feest stond. 
Dit omdat we dit jaar het 90 jarig jubileum van onze vereniging vieren. 
Er hadden zich ongeveer 70 mensen aangemeld en behoudens enkele 
afmeldingen waren die ook allen aanwezig. Het eten bestond deze avond uit 
een geweldige barbecue. De koks Hai Heutjens en Cristian Creemers hebben 
heel goed werk geleverd en daarvoor onze dank. 
Aangezien de openingsavond gelijk was met de Parkfeesten was het moeilijk 
om iemand te vinden die voor de bediening kon zorgen. Na veel zoeken 
waren de broer en schoonzus van Mia Bos bereid ons deze avond uit te 
helpen.  

          Ook hiervoor onze dank. 
 
Er waren dit jaar twee jubilarissen: Jan de Feyter 50 jaar lid en Huub Lankreijer 40 jaar lid.  
Onze voorzitter had samen met de diskjockey gezorgd voor de huldiging. Het was een informele huldiging 
met leuke muziek. De dames kregen nog een mooie bos bloemen en de jubilarissen een VVV bon. Daarna 
heeft Hay Bos als afgevaardigde van Zuid II beide heren nog in het zonnetje gezet. 
 
Hierna kon het feest losbarsten. Het was een gezellige avond met goede muziek. 
De meeste mensen hadden genoeg gedronken en gingen hierna voldaan naar huis 
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 Sinterklaas 19 november 2016 
 
Ook dit jaar weer kwam de Goedheiligman weer op bezoek bij ons. 
Door de drukte die de Sint heeft had hij maar één echte zwarte Piet bij zich. 
Ook al waren er maar 11 kinderen, het was een gezellige middag en de Sint wist goed 
zijn woordje te doen, niet alleen naar de kinderen maar ook naar de leden. Zijn Piet 
had goed werk verricht door op donderdagavond goed te luisteren wat er zoal 
gebeurde op de training van de scheidsrechters. 
Na een uurtje met de kinderen bezig te zijn geweest kregen zij nog een mooi cadeau 
van de Sint en Piet en konden ze weer blij naar huis. Ook de Sint en zijn Piet. 

 
 
 
 
 
 

 
Kerstkienen 16 december 2016 
 
Het Kerstkienen was ook dit jaar weer redelijk goed bezocht met 43 aanwezigen en 
was het gezellig vol. 
Zoals altijd waren er weer veel grote prijzen te winnen. 
Deze keer was er zelfs een konijn te winnen. Dit op verzoek van enige leden.  
Het konijn werd gewonnen door Annie Ottenheim. 
Omdat we dit jaar het 90-jarig jubileum van de vereniging vieren was er dan ook een 

extra gratis ronde voor de leden met hun partner. De overige aanwezigen konden voor deze extra ronde dan 
ook een kaart kopen voor 3 euro. 
Er was een hoofdprijs met een waarde van 90 euro die gewonnen werd door Nel Hoeben. De 2e prijs, een 
levensmiddelenmand, ging naar Wilma Jacobs en de 3e prijs naar Mia Bos. 
Dus ging ook dit jaar weer bijna iedereen naar huis met een prijs. 
 
De SOC had dit jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd. Helaas was de opkomst was niet altijd 
even groot. Maar wat wel gezegd kan worden, was dat het steeds erg gezellig was en dit betekent dat we 
toch tevreden kunnen terugkijken op een succesvol jaar. De SOC werd dit jaar aangevuld met een nieuw lid 
en dit is Carlo Jacobs. We wensen hem veel succes in deze commissie. 
Verder staat de commissie open voor nieuwe ideeën. Als er mensen zijn die een idee hebben laat het ons 
weten en we kijken wat we kunnen doen. 
 

 
Hay Bos 
Namens de Scheidsrechters Ontspannings Commissie 
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CLUBLIED S.V.O. 
 

Minse zing now allemoal met blieje stum, ozzen bungalow det is ein Unicum. 
Dao veul ik mich heppie, zing ik altied weer, dao krieg ik kondisie, drink ein glaeske beer. 
Dao veul ik mich heppie, zing ik altied weer, dao krieg ik kondisie, drink ein glaeske beer. 
 
Elke Donderdaag dan helt os neemes toes, wille wee zoë gaer weer nao os moei kluphoes. 
Dao is kameroadschap, noeëts gen trammelant, Tegele en Venlo, gaon zelfs hand in hand. 
Dao is kameroadschap, noeëts gen trammelant, Tegele en Venlo, gaon zelfs hand in hand. 
 
Jaorelang haop ik nog nao d'n Berg te gaon, net zoë lang as det mien hert zal blieve slaon. 
As ik later doeëd bin zek ik: "Leeven Hieër, laot mich 't kluphoes kieke, al is ut maar eine kieër!" 
As ik later doeëd bin zek ik: "Leeven Hieër, laot mich 't kluphoes kieke, al is ut maar eine kieër!" 

 

Sponsoring ook bij de S.V.O. in 2016 onder druk 
 
Dat sponsoring een belangrijke inkomstenbron binnen onze vereniging is moge in de loop van de jaren 
duidelijk zijn gebleken. 
Het is ook zeer belangrijk om deze inkomsten op peil te houden. Dit is steeds moeilijker, maar met een 
inspanning van ons allen moet dit toch kunnen lukken. 
 
In 2016 zijn we verschillende sponsoren kwijtgeraakt, dit is geen goede ontwikkeling. 
 
Laat ons allen hier in 2017, de schouders onder zetten. 
 
Wel hebben we er twee sponsoren bij gekregen die afgelopen jaar in natura hebben bij gedragen. Te weten 
Fraku met onze nieuwe cv-installatie  en VenloTech die al jaren bij ons het geluid verzorgen tegen een 
gereduceerde prijs!! 

 
Jullie kennen ongetwijfeld iemand die je kunt aanspreken en warm krijgen voor een bijdrage voor de 
scheidsrechterij. 
Denk ook gewoon aan je buurman, vriend die ook kunnen aansluiten voor een klein bedrag  
bij VC Unicum. Voor informatie zie de site of via Huub Lankreijer 
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Als jullie iets nodig hebben denk dan aan onze sponsoren 

Denk dan aan: 
 
- Nizza Bloembinders,  

- Poetsbedrijf De Specht dat ons clubhuis poets. 

- J.P.C. Claus, voor al uw spuit en stukwerk in en om het huis. 

- Broodjes Service Peel en Maas, voor diverse broodjes en dranken voor bijvoorbeeld uw verjaardagsfeest,    

  uw bruiloft, personeelsfeest, zakenlunch, familie-aangelegenheden en iedere andere catering gelegenheid. 

- De Waeg, waar perfect feesten te houden zijn. 

- Prestarsi per Lei, voor al uw opleidingen. 

- Albert Heijn Maagdenbergplein, voor al u boodschappen 

- Van Heijster, schoenen met het beste advies bij elke schoen. 

- Sieben Electro, voor al je Electra werkzaamheden. 

- Lindenboom, voor een lekker glas bier via Teeuwen dranken-centrale Tegelen. 

- Fraku, voor al uw installatie in uw huis  

- Venlo Tech, voor al het geluid en muziek op uw feesten, partijen.  

   Zie ook op onze site voor meer informatie 
U ziet prachtige bedrijven en de moeite om ze in uw beslissingen mee te nemen. 
 
Aan alle sponsoren dank voor u bijdrage. 
Huub Lankreijer   
Contactpersoon Sponsoring 

 

  
 

 

LIEF EN LEED 
 
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING PETER KIERKELS 
De burgemeester van Haarlemmermeer heeft op 26 april jl. ons lid Peter Kierkels benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. In het bijzonder roemt hij Peter vanwege zijn inzet als duizendpoot voor de Haarlemse 
Scheidsrechters Vereniging als bestuurder, zowel in de rol van voorzitter als secretaris, maar ook als trainer 
en actief in al van commissies om de arbitrage te verbeteren en weer jonge leden te werven. Peter zijn hart 
ligt ook nog steeds in Venlo en vanaf 1973 is hij nog steeds lid bij ons gebleven.  Namens onze vereniging 
waren Hay Bos en Huub Lankreijer aanwezig bij deze uitreiking. 
 

IN MEMORIAM Sef Titulaer 
Ons erelid en voormalig bestuurslid Sef Titulaer is ons ontvallen. Wij gedenken dat hij 64 jaar lid was van 
onze vereniging. Wij kennen Sef als een trouw lid die veel betekend heeft voor de arbitrage en veel werk 
voor onze vereniging heeft verzet. Met name was Sef één van de grondleggers van ons clubhuis Huize 
Unicum. Wij danken Sef voor al zijn inzet en betrokkenheid bij het voetbal en S.V.O. Venlo e.o. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. Tijdens de crematie 12 mei j.l. waren veel leden van onze vereniging 
aanwezig om afscheid te nemen van Sef. 
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KNVB-ONDERSCHEIDINGEN Jos Geybels en Jac Billekens 

 
Vrijdag 10 juni j.l. zijn onze leden Jos Geybels en Jac Billekens in de Stadsporthal te Sittard onderscheiden voor 

hun vele verdiensten voor het zaalvoetbal. Jac kreeg de titel “Scheidsrechter van Verdienste” voor al datgene wat 

hij enthousiast heeft gedaan en vooral gefloten heeft binnen het zaalvoetbal. Jos mocht “De gouden 

scheidsrechtersspeld” in ontvangst nemen, want behalve als scheidsrechter is Jos al heel lang actief in alles wat 

je maar bij organisatie van het zaalvoetbal kunt bedenken. Jac en Jos proficiat met jullie fraaie onderscheidingen 

van de KNVB. 

 

Huub Lankreijer 40 JAAR LID 
Ons Erelid Huub Lankreijer is per 1 augustus j.l. 40 jaar lid van onze vereniging. Op de dag van het jubileum 
is hij door de voorzitter bezocht en in de bloemetjes gezet. De echte viering was op de openingsavond 26 
augustus j.l., waarbij hij omringd werd door veel familie. Op feestelijke wijze werd hij in het zonnetje gezet, 
waarbij ook alle waardering naar zijn vrouw Marij ging. We kennen Huub als iemand die niet alleen erg veel 
voor de vereniging doet, maar ook een verbinder is naar de KNVB en andere instanties waar wij mee te 
maken hebben. 
 

Jan de Feyter 50 JAAR LID 
Ons Lid van Verdienste Jan de Feyter is per 1 augustus j.l. 50 jaar lid. De voorzitter is bij hem en zijn vrouw 
Joke in zijn woonplaats Oirschot op bezoek geweest om hem te bedanken en een bloemetje te 
overhandigen. Jan kennen we als een trouw lid, die in het verleden met name bij het organiseren van 
feesten betrokken was. Bijzonder is dat Jan zowel van ons als van de COVS Eindhoven Lid van Verdienste 
is. Jan en Joke werden op de openingsavond met muziek in het bijzijn van de leden gehuldigd. 
 

Piet Philipsen 40 JAAR LID 
Ons Lid van Verdienste Piet Philipsen is 1 november j.l. bezocht door de voorzitter. Gelukkig was hij met zijn 
vrouw Thea thuis, zodat Piet namens onze vereniging gefeliciteerd kon worden met zijn 40- jarig jubileum, 
wat exact op deze datum valt. Een mooie bos bloemen als dank viel hem ten deel, maar officieel zal dit 
heuglijke feit op de komende jaarvergadering gevierd worden. 
 

Hay Bos ontvangt Harrie Derkx Vrijwilligersprijs 
Op het sportgala in Domani vrijdag 25 november j.l. was er een daverende verrassing bij de uitverkiezing 
van de vrijwilliger van het jaar binnen de sportsector. Ons erelid Hay Bos werd naar voren geroepen en 
namens de Sportraad geroemd, door Jo Schreurs, vanwege al zijn inzet gedurende vele jaren. Het ging niet 
alleen om zijn bestuurlijke kwaliteiten, zowel binnen de vereniging als in de regio, maar vooral dat hij vrijwillig 
zo actief is geweest in daden.  Hij kreeg daarvoor de Harrie Derkx vrijwilligersprijs die toonbaar werd 
gemaakt door een fraaie speld. Helaas was zijn vrouw Mia ziek, maar ook zij werd door middel van woorden 
en bloemen in de huldiging betrokken. Jo Schreurs vond het bijzonder om juist iemand met de moeilijke taak 
van scheidsrechter in het zonnetje te zetten, voortkomend uit een jubilerende vereniging die al 90 jaar 
bestaat. 
 

 
 
Ger Heijligers 
Voorzitter S.V.O. 
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FAIRPLAYTOPPER 

 
MVC’19 WINNAAR FAIRPLAYTOPPER 

Derdeklasser MVC’19 uit Maasbree heeft overtuigend de FairPlayTopper gewonnen. Dit is onze 
sportiviteitsprijs waarbij, op basis van tijdens competitiewedstrijden geregistreerde rode en gele kaarten, de 
sportiefste voetbalploeg onder standaard teams naar voren komt. 

De top 5 van seizoen 2015/2016 met het totaal behaalde punten is: 

1. MVC’19 27,5 punten 

2. Venlosche boys 29 punten 

3. BEVO 32,5 punten 

4. IVO 34,1 punten 

5. Baarlo 36,3 punten 

De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op 30 juli j.l.in Seacon stadion “De Koel” tijdens de rust bij de 
wedstrijd voor de Herman Teeuwen Memorial tussen VVV-Venlo en West Ham United. 

De FairPlayTopper is een uniek beeldje ontworpen door de Belfeldse kunstenaar Geert Kunen, waarin een 
natuurlijke verbinding wordt uitgebeeld tussen de scheidsrechter en de voetballer. 

Niets is zeker, maar doordat we niet meer over betrouwbare gegevens beschikken, kan het zijn dat dit de 
laatste uitreiking van de FairPlayTopper is geweest. 

Ger Heijligers 
Voorzitter S.V.O. 
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PROTOCOL OEFENWEDSTRIJDEN 

 
In tegenstelling tot de andere districten wordt in het district Zuid II de scheidsrechters bij oefenwedstrijden en 
toernooien aangesteld door de C.O.V.S.. Hiermee wordt gerealiseerd dat alle beschikbare scheidsrechters 
naar evenredigheid worden ingezet. Tevens wordt voorkomen dat een scheidsrechter steeds bij dezelfde 
verenigingen een oefenwedstrijd fluit en dat hij wedstrijden fluit op het niveau waarop hij ook in de competitie 
actief is. Deze methode werkt in ons district al jaren naar tevredenheid, waardoor ook andere districten aan 
het bekijken zijn om deze opzet op deze manier over te nemen. 
 
De laatste tijd horen we echter toch regelmatig geluiden dat verenigingen en/of scheidsrechters zich niet aan 
de regels houden. Om deze reden is er afgelopen seizoen door de K.N.V.B. Zuid II in samenwerking met de 
C.O.V.S. Zuid II een protocol opgesteld voor het aanstellen van scheidsrechters bij vriendschappelijke 
wedstrijden en toernooien. 
Voor zowel verenigingen als scheidsrechters is het belangrijkste uit dit protocol dat alle aanstellingen via de 
betreffende aansteller lopen. Verenigingen mogen zelf dus geen scheidsrechter benaderen en 
scheidsrechters mogen dus ook op eigen initiatief geen wedstrijden aannemen. 
 
Voor het aanstellen van scheidsrechters binnen onze regio zijn belast: 
 
 VELDVOETBAL ZAALVOETBAL 
Naam Nico van den Beucken Piet Knoben 
Adres Gelrestraat 25 Montforterweg 8 
 5951 JE Belfeld 6067 GD Linne 
Telefoon  (077) 4753388 / (06) 20558064 (0475) 463712 
E-mail  nico.vandenbeucken@svovenlo.nl  piet.knoben@svovenlo.nl  
 
Tenslotte valt nog op te merken dat in tegenstelling tot competitie- en bekerwedstrijden, de declaratie voor 
oefenwedstrijden na afloop van de wedstrijd rechtstreeks met de thuisspelende vereniging dient te worden 
geregeld. De hoogte van de declaratie is verder precies gelijk aan de vergoeding die de K.N.V.B. hiervoor 
heeft vastgesteld, namelijk een basisvergoeding van € 21,40 per activiteit en een kilometervergoeding van    
€ 0,26 per kilometer reisafstand.  
De extra vergoeding van € 5,60 voor de scheidsrechters uit de onderstaande groepen  
behoort bij de basisvergoeding en is hierbij ook van toepassing. 
 

 
 Groep Wedstrijdvergoeding Lunchvergoeding KM-vergoeding 

Assistent-
scheidsrechter 

AA, AB, AC 
en AD 

€ 21,40 € 5,60 € 0,26 

Scheidsrechter SA, SB, SC, 
SD, E, JA en 
JB 

€ 21,40 € 5,60 € 0,26 

Scheidsrechter Overige 
groepen 

€ 21,40 Geen € 0,26 

Rapporteur Alle groepen € 9,10 Geen € 0,26 

Praktijkbegeleider Alle groepen € 9,10 Geen € 0,26 

 
 
 
 
Nico van den Beucken 
Aansteller scheidsrechters oefenwedstrijden S.V.O. 

  

mailto:nico.vandenbeucken@svovenlo.nl
mailto:piet.knoben@svovenlo.nl
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JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE 2016 
 
De omzet van ons clubhuis is veel minder dan het vorig jaar. De oorzaak hiervan is dat we geen toernooi 
hadden en dat de clubavonden minder bezocht werden. Verder hebben er afgelopen jaar geen extra 
activiteiten plaatsgevonden. 
We hebben dit jaar wel veel extra kosten gehad. De verwarmingsketel hebben we moeten vervangen wat 
een kostenpost was van € 1.815,-. Ook hebben we de dakgoot aan de voorzijde vervangen en hebben we 
daar nieuwe verlichting laten aanbrengen. Dit was ook een kostenpost van € 1.550,- Dit laatste bedrag 
hadden we wel al begroot. Al met al hebben we een tekort gehad van € 2.200,-. 
Daar we moeten zorgen voor een gezonde financiële bodem zullen we er niet aan ontkomen om de 
consumptieprijzen te verhogen. 
Over het hele jaar was er in ons clubhuis van alles buiten de trainingsavonden te doen. Te denken valt aan 
verkiezingen, de videoclub, EHBO, gymclub enkele avonden voor de verenigingsscheidsrechters en 
bijeenkomsten va de COVS. 
Ook de openingsavond, Kienavonden, Nieuwjaarsinstuif, Jeu de Boules en Snertloop waren dagen waar de 
CHC actief aanwezig was. 
Verder moet nog vermeld worden dat het buitengebeuren zoals de tuin er perfect bij ligt. Dank aan de 
tuinmannen. 
De commissie is dit jaar uitgebreid met Theo Krijn die de technische zaken voor zijn rekening neemt. Theo 
heeft zich al goed ingewerkt en is een waardevolle aanvulling voor de commissie. 
Natuurlijk bedanken we de mensen van de keukenbediening die er op de donderdagavonden maar steeds 
weer voor zorgen dat ieder voorzien wordt van natje en droogje. Helaas heeft Liza Wilders na een korte tijd te 
kennen gegeven dat ze wegens studie met haar werkzaamheden moet stoppen. We willen Liza bedanken 
voor haar inzet. 
 
Onze dank gaat ook uit naar Jo Steechs, Mia Bos en Marij Lankreijer voor het verzorgen van de was. 
Dankzij de belangenloze inzet van deze dames zien deze zaken er verzorgt uit. 
 
 
Wim Peijnenburg 
Voorzitter clubhuiscommissie. 
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PUBLIC RELATIONS COMMISSIE 
 
Ons jubileumjaar is afgelopen. Een jaar waarin wij als commissie veel met elkaar hebben gediscussieerd 
over hoe we ons het beste kunnen profileren. Tevens een jaar waarin we hebben besloten om met een 
aantal plannen gewoon aan de slag te gaan om vervolgens te kijken wat de respons is.  
 
De rubriek “Leden in actie”, welke iedere donderdag op onze Facebook verschijnt, is hier een goed 
voorbeeld van. Dit idee lag er al een hele tijd, maar door diverse redenen wilden we dit niet eerder uitvoeren. 
Vrezend dat er na een aantal weken geen nieuwe foto’s meer waren, of dat er te vaak dezelfde mensen 
getoond zouden worden waren redenen voor uitstel. 
 
Inmiddels hebben we in 2016 bijna wekelijks deze rubriek gepubliceerd. Hierbij kwamen we iedere keer weer 
nieuwe foto’s op het internet, of in onze mailbox tegen. Ook dank aan onze leden die ons foto’s (van een 
collega) hebben gemaild voor deze rubriek. Jullie helpen ons mee om deze rubriek actueel te houden en 
zorgen voor genoeg afwisseling. 
 
Op de website zijn we begonnen met een aantal vaste rubrieken. Zo werd het “90 jarig weetje” maandelijks 
vaak bekeken. Ook zijn we het afgelopen jaar gestart met een spelregelquiz. Nico Slavenburg bedacht 
iedere maand 5 vragen over actuele spelsituaties. In totaal hebben wij hiervoor 122 inzendingen gehad. De 
laatste inzending van 2016 kwam op naam van Steve Janssen. Hij werd de gedeelde winnaar van december 
met 4 vragen goed.  
 
Doordat wij maandelijks de gebeurtenissen doornemen, merken we dat we ook snel kunnen schakelen als 
zich bijzondere gebeurtenissen voordoen. Tijdens het NK-veldvoetbal wist iedereen al wat van hem werd 
verwacht, zodat we door onze overwinning alleen nog maar snel de content hoefde te maken. Hierdoor 
hadden we alles binnen een dag gereed, wat er ook in resulteerde dat Omroep Venlo het bericht op haar 
website plaatste. 
  
Dit was ook het geval toen Hay Bos werd verkozen tot vrijwilliger van het jaar door de gemeente Venlo. 
Doordat we snel alles af wisten te stemmen hebben we snel een bericht naar 1lokaal kunnen sturen. In 
diezelfde week werd het bericht met foto dan ook geplaatst. Dit is een mooi voorbeeld waarbij het wel lukt, 
maar helaas is dit niet altijd het geval. Zo hebben we meerdere artikelen aangeleverd bij de lokale (papieren) 
media, maar zij maken zelf de keuze wat ze wel en niet plaatsen. 
 
Samengevat denk ik dat we op PR gebied een mooi jaar hebben gehad waarin progressie is geboekt. Deze 
progressie zullen we vasthouden, zodat we ook het komende jaar met nieuwe ideeën kunnen komen. Zo 
komen er minimaal twee nieuwe rubrieken bij; Een rubriek waarbij we iedereen een kijkje willen geven in de 
werkzaamheden van onze commissies en een rubriek waarbij we een lid gaan volgen. De exacte invulling 
hiervan is nog niet bekend, dus houdt onze website goed in de gaten. 
  
  
 
 
Yvo Bloemen 
Namens de Public Relations commissie 
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VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 2016 
 
 

BESTUURSVERGADERINGEN 
 
Het afgelopen jaar zijn er acht bestuursvergaderingen geweest, allemaal onder leiding van onze voorzitter 
Ger Heijligers. Op de vergaderingen waren bijna altijd alle bestuursleden aanwezig. Een enkele keer moest 
iemand verstek laten gaan door ploegendienst of andere bezigheden. Er is in geen enkele vergadering een 
stemming nodig geweest. 
 
De data van de vergaderingen waren: dinsdag 5 januari, dinsdag 16 februari, woensdag 16 maart,  
maandag 11 april, maandag 23 mei, maandag 27 juni, dinsdag 30 augustus, maandag 3 oktober,  
maandag 7 november, dinsdag 13 december. 

 

JAARVERGADERING 
 
Op vrijdag 4 maart 2016 werd de jaarvergadering gehouden in ons clubhuis. Het verslag van deze 
vergadering zal in het boekwerk vermeld staan. De vergadering ging over een periode van 12 maanden. 
Hiermee lopen we in de pas met de landelijke C.O.V.S.. 
Tijdens deze vergadering waren 29 leden aanwezig, terwijl 14 leden zich hadden afgemeld. Dit betekent dat 
we helaas van 25 leden niets vernomen hadden. 

 
 

OVERIGE VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 
Diverse bestuursleden waren aanwezig bij de diverse vergaderingen en bijeenkomsten van de 
Venlosche voetbalverenigingen, de vergadering van de Waardevolle club en de jaarvergadering van onze 
zustervereniging Horst-Venray. 

 
Twan Keijsers 
Secretaris S.V.O. 

 

C.O.V.S. DISTRICT ZUID II 
 
Zoals bekend heeft COVS Nederland een andere structuur per 1 januari 2017. 
Per deze datum zijn de districtsbesturen opgeheven en wordt via werkgroepen binnen het VCN gecommuniceerd.  
Een en ander wil niet zeggen dat er geen districten meer zijn maar de tussenlaag tussen VCN en verenigingen is 
weggehaald. 
Dit betekent dat de lidverenigingen rechtstreeks met het VCN moeten communiceren. 
Er is per 1 januari 2017 meer werk voor de lidverenigingen. 
De lidverenigingen van Zuid II hebben besloten om alle activiteiten zoals zaalvoetbal, spelregelwedstrijden en 
veldvoetbal door te laten gaan. 
Alle verenigingen zullen een geldelijke bijdrage doen aan de organiserende vereniging. 
 
Voor Venlo betekent dat zij komend jaar de Spelregelwedstrijden zullen organiseren. 
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BESTUURSAVOND 
 
In 2016 hebben we geen bestuursavond gehad, omdat het bestuur van mening was dat de financiën op een 
andere manier besteed moesten worden. Komend jaar is, indien de financiën het toestaan, weer een 
bestuursavond gepland. Dit is niet om feest te vieren maar om de onderlinge band in het bijzijn van de  
partners te versterken. 

 
 

TOT SLOT 
 
Zoals jullie kunnen zien hebben de bestuursleden niet stil gezeten. Maar ze hebben het zonder uitzondering 
met plezier gedaan. Ook het komende verenigingsjaar kunnen jullie weer op hun inzet rekenen. 

 
 
Hay Bos 
Bestuurslid S.V.O. 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 17 MAART 2017 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van onze vereniging welke gehouden zal 
worden op vrijdag 17 maart 2017 om 20.00 uur in ons clubhuis, Huize Unicum, aan de Leutherweg 188 te 
Venlo.  
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij deze jaarvergadering aanwezig te zijn, dan verzoeken wij u om 
zich af te melden bij onze secretaris Twan Keijsers, telefoon (077)-4721911, e-mail secretaris@svovenlo.nl.  
Wij hopen u echter op deze avond te mogen begroeten. 
 
Volgens onderstaand rooster zijn aftredend Nico v.d. Beucken, Hay Bos, Theo Hoeben en  
Twan Keijsers. 
Nico v.d. Beucken, Hay Bos en Twan Keijsers stellen zich herkiesbaar.  
Theo Hoeben stelt zich niet herkiesbaar. 
 

 
Naam 2017 2018 2019 2020 

Nico v.d. Beucken X  X  

Yvo Bloemen  X  X 

Hay Bos X  X  

Geert Cox  X  X 

Ger Heijligers  X  X 

Theo Hoeben X    

Twan Keijsers X  X  

 
Het bestuur stelt verder voor dat Sander Huijs voor een periode van een jaar met het bestuur meeloopt met 
het oog op toekomstige invulling bestuur. 

 
 
Eventuele tegenkandidaten dienen zich uiterlijk vrijdag 24 februari 2017 per aangetekend schrijven 
aangemeld te hebben bij de secretaris.  
Een en ander ondertekend door zeven stemgerechtigde leden en onder bijvoeging van een schriftelijke 
bereidverklaring van de kandidaat. 

 
Twan Keijsers 
Secretaris Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken 

 

  

mailto:secretaris@svovenlo.nl
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AGENDA JAARVERGADERING 17 MAART 2017 
 
1. OPENING 
 
Door voorzitter Ger Heijligers. 

 
2. INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN 
 
De belangrijkste stukken zullen door het bestuur worden aangehaald. Vragen over de overige 
correspondentie kunnen hier gesteld worden. 

 
3. NOTULEN JAARVERGADERING 4 MAART 2016 
 
Deze treft u aan vanaf de volgende pagina's van dit jaarverslag. 

 
4. JAARVERSLAG 2016  
 
Opmerkingen en aanvullingen op het voor u liggende jaarverslag. 

 
5. STAND VAN ZAKEN C.O.V.S. 
 
Districten zijn opgeheven en opereert alleen nog landelijk. 

 
6. BESTUURSBELEID 
 
Hoe heeft het bestuur het afgelopen seizoen haar beleid gevoerd en hoe zal ze dit in het komende jaar gaan 
doen. 

 
7. WAARDE(N)VOLLE CLUB 
 
Het bestuur zal aangeven hoe de voortgang is, nadat dit project op de vorige jaarvergadering is 
gepresenteerd. 

 
8. INSTALLATIE NIEUWE LEDEN 
 
Als nieuw leden zullen Bryan Willems en Khalid Lakhloufi welkom worden geheten.  

 
9. HUIZE UNICUM 
 
Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het onderhoud van ons clubhuis en wat zal er in het 
komende seizoen allemaal gaan gebeuren? 

 
10. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
 
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit John Ruinard, Twan Jansen en Paul Heijnen, met als reserve 
Peter van Heugten. 

 
11. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 
 
Het bestuur stelt voor Twan Jansen, Paul Heijnen en Peter van Heugten met als reserve Marco Pennings.  

 
12. FINANCIEEL VERSLAG EN BEGROTING S.V.O. EN HUIZE UNICUM 
 
Onderstaande onderwerpen zullen aan bod komen. 

 Financieel verslag en begroting S.V.O. 

 Financieel verslag en begroting clubhuis Huize Unicum 

 Balans per 31 december 2016 
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13. VASTSTELLING CONTRIBUTIE EN CONSUMPTIEPRIJZEN 
 
Het bestuur stelt voor de contributie voor dit jaar niet te verhogen. 
De contributie bedraagt derhalve € 45,00 met een korting van € 2,50 aan de leden die de S.V.O. gemachtigd 
hebben om de contributie via een automatische incasso af te laten schrijven.  
Voorts zal wel de bekende boeteclausule van € 1,00 per maand vanaf 1 juli in tact blijven. 
De consumptieprijzen zijn per 1-1-2017 met € 0,10 verhoogd. 
(losse consumpties kosten derhalve € 1,70 en 10 munten kosten € 16,00 en op trainingsavonden € 15,00). 
 
In verband met het feit dat C.O.V.S. Nederland ook lagere contributiebedragen hanteert voor jongeren, 
hanteert het bestuur een contributie voor jongeren tot en met 18 jaar, de helft van de vastgestelde 
contributie, en bedraagt € 22,50  
Dit geldt ook voor studenten die ouder zijn dan 18 jaar. 
 
Voor de jongeren en de studenten geldt ook de korting van € 2,50 bij automatische incasso. 

 
14. V.C. UNICUM 
 
De ontwikkelingen binnen V.C. Unicum zullen hier aan de orde komen. 

 
15. VERKIEZING ELFTALCOMMISSIE 
 
Het bestuur stelt voor om Geert Cox en Koen Lenssen te herbenoemen in deze commissie.  

 
16. BESTUURSVERKIEZING 
 
Volgens onderstaand rooster zijn aftredend Nico v.d. Beucken, Hay Bos, Theo Hoeben en  
Twan Keijsers. 
Nico v.d. Beucken, Hay Bos en Twan Keijsers stellen zich herkiesbaar.  
Theo Hoeben stelt zich niet herkiesbaar. 

   
Naam 2017 2018 2019 2020 

Nico v.d. Beucken X  X  

Yvo Bloemen  X  X 

Hay Bos X  X  

Geert Cox  X  X 

Ger Heijligers  X  X 

Theo Hoeben X    

Twan Keijsers X  X  

 
Het bestuur stelt verder voor dat Sander Huijs voor een periode van een jaar met het bestuur meeloopt met 
het oog op toekomstige invulling bestuur. 

 
 
17. RONDVRAAG  
 
Vragen over datgene wat nog niet aan de orde is geweest. 

 
18. WOORD AAN ONZE GASTEN 
 
De genodigden kort aan het woord over de samenwerking met onze vereniging. 

 
19. SLUITING      
 
Door de voorzitter. 
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NOTULEN JAARVERGADERING 4 MAART 2016 
 

1. Opening door de voorzitter 

Om 20:05 uur heet voorzitter Ger Heijligers alle leden van de S.V.O. welkom. 
Ook een welkom aan onze ereleden Hay Bos en Huub Lankreijer. 
Dan volgt het welkom aan onze leden van verdienste, Coen Driessen, Jan de Feijter, Toon Jacobs, Wim 
Peijnenburg, Piet Philipsen, Louis Saris, Nico Slavenburg, Wim Steechs, Jan Vermeer en Gary van der 
Steur. 
Ook een welkom aan onze gasten van de COVS. 
We herdenken ook alle overleden leden en willen graag iedereen bedanken voor hun inzet het afgelopen 
jaar. 
Het zal een open vergadering worden, maar wel volgens de voor u liggende agenda. 
Het bestuursbeleid zal later deze vergadering worden toegelicht, waar vanuit een traditie gewerkt wordt, 
maar steeds nieuwe wegen zullen gezocht worden om toch met de tijd mee te kunnen gaan. 
We dienen het doel en de visie van het bestuur na te streven, werken volgens bepaalde normen en 
waarden, een goede uitstraling naar binnen maar ook naar buiten, maar vooral met plezier en 
samenwerking. 
Iedereen dient zich bij de S.V.O., een open en toegankelijke vereniging, thuis te voelen, zowel jong als oud. 
We zijn erg trots dat we het 90-jarig bestaan dit jaar mogen vieren, we zijn immers een springlevende 
vereniging. 
Het jaarverslag bevat alle kernpunten van onze vereniging, hoe groot of klein ook. 
Ook zullen er acties naar onze aangesloten voetbalverenigingen ondernomen worden, door het organiseren 
van activiteiten. 
Op 15 november, onze verjaardag, zal Pieter Vink een spreekbeurt houden over video-arbitrage voor alle 
leden/ aangesloten verenigingen. 
Met een hamerslag opent de voorzitter de 89e jaarvergadering en we zullen beginnen het nieuwe logo voor 
het 90-jarig bestaan onthullen middels een presentatie die gemaakt is door Sander Huijs. 
 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen noemenswaardige ingekomen stukken. 
Er zijn geen afmeldingen van het bestuur. 
Er zijn diverse afmeldingen binnengekomen, maar deze worden niet met naam genoemd. 
 

3. Notulen jaarvergadering 20 februari 2015. 

Tekstueel n.a.v. punt 17: 
Toon Jacobs meldt dat de Scheidsrechter ook nog op papier verkrijgbaar was. 
Doordat zijn email-adres in het bestand van de COVS staat, wordt dit digitaal verstuurd, maar we zullen dit 
emailadres uit de lijst halen. 
Win Peijnenburg vraagt of Pieter Vink dit jaar is geweest. Nee, Pieter komt dit jaar. 
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen en wordt het verslag, onder dankzegging aan de secretaris, 
vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2015 

Allereerst meldt de voorzitter, dat er helaas toch nog een foutje in de ledenlijst is ingeslopen. In de ledenlijst 
is per abuis toch nog ons overleden lid Frits Janssen opgenomen, en tevens staat Mimoun Bachiri ook nog 
in de lijst. 
Tekstueel zijn er enkele opmerkingen vanuit de vergadering: 
- Carlo Jacobs staat niet bij de verenigingsscheidsrechters, zal toegevoegd worden. 
- Nico Slavenburg meldt nog, dat er nog 2 avonden gehouden zijn bij HBSV op 3 en 10 september.      
Samen met Ton Schnitzler heeft hij hier deze 2 avonden gehouden. 
- Wim Peijnenburg meldt dat Huub Lankreijer is toegetreden tot de clubhuiscommissie. 
- Twan Janssen complimenteert de secretaris met het uitgebrachte verslag. Heeft alleen een kritieke noot, 
nl. het verslag is erg uitgebreid en nodigt helaas niet uit tot lezen. Zou dit voor de volgende editie iets kleiner 
kunnen?  
Antw. Voorzitter: het is een goede en terechte opmerking, zullen dit in het bestuur bespreken. Misschien 
kunnen de onderwerpen die geschreven zijn door de diverse commissies iets korter. 
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- Peter van Heugten : alle verenigingen krijgen uitnodigingen van een aantal activiteiten. Grashoek is ook lid 
en zij krijgen deze uitnodigingen niet.  
Antw.: het kan zijn dat deze niet ij de juiste personen terecht komen die deze mails door moeten sturen. 
Wim Peijnenburg vraagt of de emailadressen te vermelden op de gepubliceerde ledenlijst. 
Dit kan echter niet m.b.t. de Wet op de Privacy. 
Verder niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter iedereen voor zijn inbreng en in het bijzonder de 
secretaris. 
 

5. Stand van zaken COVS. 

Hay Bos neemt het woord en vraagt zich af of alle zaken van het VCN bij hun leden terechtkomt. Deze 
mededelingen zullen in de toekomst samen met het maandbulletin verstuurd worden. 
- Meldt dat het vinden van een zaal voor het houden van het zaalvoetbal problematisch is. 
- Voorzitter van de COVS meldt dat veel verenigingen klein worden en spreekt zijn verontrusting hierover uit. 
Om e.e.a. toch in een goede baan te leiden, zullen de verenigingen er niet aan ontkomen om een 
verregaande samenwerking te moeten gaan zoeken. 
- COVS bestaat nog uit 5 personen, waarvan 1 persoon niet verder zal gaan. Hierdoor weet de COVS nog 
niet of zij hun bestaan zullen voortzetten, mede omdat de communicatie rechtstreeks naar de VCN gaat. 
- Voorzitter van COVS vraagt om meer artikelen aan te leveren voor publicatie in de “Scheidsrechter”.  
 

6. Bestuursbeleid. 

Onze visie en ons doel zal zijn: openheid, uitstraling , kwaliteit, normen en waarden, samenwerking en 
ledenaanwas rondom de scheidsrechter. 
Wat gaat goed: 
De verjonging, deze neemt duidelijk zijn verantwoordelijkheid binnen onze vereniging met een goede sfeer, 
de interne organisatie en bij activiteiten. 
Wat zijn wij en wat willen wij: 
- Actieve leden staan centraal. 
- Lichamelijke en geestelijke training. 
- Sociale activiteiten. 
- Vangnet zijn voor signalen in alles voor het voetbal en de arbitrage hiervan. 
- samenspel; iedereen dient zich bij ons thuis te voelen. 
Wat kan beter: 
- Verbinding maken met het voetbal en de aangesloten verenigingen. 
- Huize Unicum als “dreh und angelpunkt” voor alles wat met arbitrage in het voetbal te maken heeft. 
- 15 november belangrijk (onze verjaardag) met Pieter Vink over video-arbitrage. 
- Communicatie, zowel extern als intern (hier draait nl. alles om), je bent nl. je eigen visitekaartje. 
- Oude en nieuwe middelen inzetten. 
- soms hebben we te weinig structuur, hier valt nog veel te halen en te winnen. 
- We willen springlevend zijn en naar de top met het 100-jarig bestaan. Dit willen we bereiken door op 
donderdagavonden te trainen, spelregelkennis vergroten en vooral plezier in onze hobby te hebben. 
Twan Jansen sluit zich in bovenstaande geheel aan bij de woorden van de voorzitter. 
Helden wil graag het ARAG Fair Play certificaat behalen. 
Bij Helden merkt men ook dat de vergrijzing zijn intrede doet en het steeds moeilijker wordt voor alle 
verenigingen om scheidsrechters bij elkaar te krijgen om de wedstrijden te leiden. 
Wellicht kan de S.V.O. hier een rol in spelen. 
Wij onderkennen dit probleem, maar weten voorlopig geen oplossing. 
 

7. De waardevolle club. 

Hier is verder niet veel over te melden. 
 
 

8. Installatie nieuwe leden. 

Als nieuwe leden zullen wij verwelkomen: Remco Vervoort, Job van Helden en Marco Pennings. 
Helaas zijn allen niet aanwezig. 
 

9. Huize Unicum 
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Er is, noodgedwongen, een nieuwe verwarmingsketel aangeschaft. 
Verder geen mededelingen. 
 

10. Verslag kascontrolecommissie. 

De commissie bestond dit jaar uit: 
Hai Heutjes, John Ruinard en Twan Jansen. Paul Heijnen was reserve. 
Twan Jansen neemt het woord en meldt kort maar krachtig, dat de kas-controlecommissie geen 
bijzonderheden heeft kunnen ontdekken. 
De commissie heeft wat controlevragen gesteld, waarop Hay Bos overal een keurig antwoord had. 
Twan Jansen vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen, wat de vergadering met 
applaus ondersteunt. 
 

11. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. 

Voor aankomend jaar stelt het bestuur voor om John Ruinard, Twan Jansen en Paul Heijen te benoemen. 
Als reserve meldt Peter van Heugten zich aan. 
De vergadering gaat hier mee akkoord. 
 
De financiële stukken worden nu uitgedeeld en na een korte pauze word de vergadering hervat zodat er ook 
vragen gesteld kunnen worden n.a.v. de financiële stukken. 
 

12. Financieel verslag. 

Hay Bos neemt het woord en geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers. 
Er zijn geen noemenswaardige vragen over de stukken. 
 

13. Vaststelling consumptieprijzen en contributie. 

Er is besloten de bovengenoemde prijzen niet te wijzigen. 
Contributie blijft € 45,00 (korting € 2,50 bij automatische incasso). 
De regeling bij studenten blijft dan ook € 22,50. 
Consumptieprijs blijft staan op € 1,60 (10 muntjes voor € 15,00).  Op de trainingsavonden blijft de korting van 
€ 1,00 voor 10 munten bestaan. 
 

14. VC Unicum. 

Gary v.d. Steur krijgt het woord en deze meldt dat er een nieuwe afzuigkap is aangeschaft. 
Ook dient er een nieuwe voorzitter te komen voor VC Unicum. 
Rest nog de opmerking van Gary, dat men zich nog altijd kan aanmelden als lid voor VC Unicum. 
 

15. Verkiezing elftalcommissie. 

Geert Cox en Koen Lenssen worden opnieuw benoemd in deze commissie. 
 

16. Bestuursverkiezing 

Volgens onderstaand rooster zijn aftredend Yvo Bloemen, Geert Cox, Ger Heijligers. 
Yvo Bloemen, Geert Cox en Ger Heijligers stellen zich herkiesbaar.  
Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van allen 

Naam 2016 2017 2018 2019 

Nico v.d. Beucken  X  X 

Yvo Bloemen X  X  

Hay Bos  X  X 

Geert Cox X  X  

Ger Heijligers X  X  

Theo Hoeben  X  X 

Twan Keijsers  X  X 

Het bestuur stelt verder voor dat Koen Lenssen voor een periode van een jaar met het bestuur meeloopt met 
het oog op toekomstige vervanging penningmeester Hay Bos. 
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17. Verkiezing voorzitter. 

Geert Cox neemt het woord.  
De S.V.O. is springlevend en de voorzitter zorgt dat alles goed verloopt in de vergaderingen. 
Geert stelt de vergadering voor, om Ger voor nog eens 2 jaar als voorzitter te benoemen. 
De aanwezigen bevestigen dit middels een groot applaus. 
 

18. Rondvraag. 

Van de rondvraag maken 4 aanwezigen gebruik. 
Jan Ottenheijm :  
Vraagt om het maandbulletin op papier te krijgen. 
Antw.: dit zal per post verstuurd worden. 
Wim Peijnenburg: 
Is VC unicum dankbaar voor de nieuwe afzuigkap. 
Louis Saris:  
- Is momenteel even uit de running en zal niet zo frequent aanwezig zijn, waardoor een kleine achterstand is 
bij de Lotto. Excuses hiervoor. 
-  In het maandbulletin vermelden dat op 22-4 ook VVV thuis speelt i.v.m. Jeu de Boules. 
Ben van Baal;  
- vraagt of het mogelijk is de Jeu de Boules baan te voorzien van een nieuwe toplaag. 
- kent iemand een tuinder die een frees heeft om de tuin om te ploegen? 
- meldt of bij alle activiteiten, alle consumpties betaalt dienen te worden met consumptiebonnen, ook 
kraanwater? 
Antw.: Gebruikelijk is kraanwater gratis. 
Het bestuur zal dit echter ook nog bespreken in hun vergadering. 
 

19. Woord aan onze gasten  

Van de zijde van COVS zijn er geen op- en/of aanmerkingen. 
 

20. Sluiting. 

Voorzitter Ger Heijligers bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en besluit met een hamerslag de 89e 
jaarvergadering.  
 
 
 
Ger Heijligers  Twan Keijsers  
Voorzitter  Secretaris  
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DE S.V.O. 
 
 

VOORZITTER 

 
Voorzitter Ger Heijligers 
Adres Akkerwinde 41 
 5941 JP VELDEN  
Telefoon  (077) 4722537 
E-mail  voorzitter@svovenlo.nl  
 

PENNINGMEESTER  

 
Penningmeester Hay Bos 
Adres Seinestraat 100 
 5912 LE VENLO  
Telefoon  (077) 3733635 
E-mail  penningmeester@svovenlo.nl  

 
SECRETARIAAT 
 
Secretaris Twan Keijsers 
Adres Wederik 9 
 5941 AZ  VELDEN 
Telefoon  (077) 4721911 
E-mail  secretaris@svovenlo.nl  
 

Internet www.svovenlo.nl  
Kamer van Koophandel 40164098 
 

BANKRELATIES 
 
I.B.A.N.  NL60 SNSB 0862 7066 02 
B.I.C.  SNSBNL2A 
ten name van  Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken 
te  Venlo 
 

                           

 
 

mailto:voorzitter@svovenlo.nl
mailto:penningmeester@svovenlo.nl
mailto:secretaris@svovenlo.nl
http://www.svovenlo.nl/
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CLUBHUIS HUIZE UNICUM 
 
 
Clubhuis Huize Unicum 
Adres Leutherweg 188 
 5915 CM Venlo 
Telefoon  (077) 3517702 
 

 
 
 
 

BEHEERDERS CLUBHUIS HUIZE UNICUM 
 
 
Naam Yvo Bloemen  Hay Bos 
Adres Racinestraat 50 Seinestraat 100 
 5924 BE Blerick  5912 LE Venlo 
Telefoon  (06) 23696241  (077) 3733635 
E-mail  yvo.bloemen@svovenlo.nl hay.bos@svovenlo.nl  
 
Naam Coen Driessen Twan Keijsers 
Adres Reigerstraat 6 Wederik 9 
 5912 XN Venlo 5941 AZ Velden 
Telefoon  (077) 3541977 (077) 4721911 
E-mail  coen.driessen@svovenlo.nl twan.keijsers@svovenlo.nl  
 
Naam Huub Lankreijer  
Adres Molièrelaan 110  
 5924 AN Blerick  
Telefoon  (077) 3828738  
E-mail  huub.lankreijer@svovenlo.nl    

mailto:yvo.bloemen@svovenlo.nl
mailto:hay.bos@svovenlo.nl
mailto:coen.driessen@svovenlo.nl
mailto:twan.keijsers@svovenlo.nl
mailto:huub.lankreijer@svovenlo.nl
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S.V.O. E.K. SPEL VOETBAL 2016 

Het EK vond het afgelopen jaar plaats zonder Ons Oranje, maar mét onze S.V.O. EK toto. Opvallend hierbij 
was dat niemand dit jaar de Europees Kampioen goed had! De kandidaat met de meeste goede antwoorden 
in zowel de poule als de knock-out fase was J. Brueren. Hij is dus ook de verdiende winnaar van de poule. 
De top 3 wordt verder gecompleteerd door G. Schelberg en Bernard Schenk. Zij delen de 2e plek met 158 
punten. 

Deze toto heeft de vereniging ook dit jaar weer een mooi geldbedrag opgeleverd. Hiervoor wil ik namens de 
organisatie alle deelnemers bedanken.  

 

 

# NAAM  TOTAAL  POULE 

1 J. Brueren 162 86 

2 G. Schelberg 158 82 

2 Bernard Schenk 158 85 

4 Jo Pieper 150 79 

4 Dyon Ewals 150 82 

6 Ben van Baal 149 78 

7 Wim Peijnenburg #2 143 70 

8 Wim Peijnenburg #1 139 66 

8 Christiaan Cremers 139 63 

10 Yvo Bloemen 133 75 

11 P. Peijnenburg 131 61 

11 Carlo Jacobs 131 67 

11 Bjorn Ewals 131 66 

11 Sander Huijs 131 76 

15 E. Brands 130 59 

16 Richard Peijnenburg 128 68 

16 Vincent Tabbers 128 77 

16 Marco Pennings 128 79 

19 Tessa Ewals 127 63 

20 Carien Smets 125 68 

20 Ger Heijligers 125 75 
 

# NAAM  TOTAAL  POULE 

22 Theo Hoeben 124 72 

23 Mia Bos 123 58 

24 Huub Lankreijer #1 121 54 

25 Nico Slavenburg 120 63 

26 Nel Hoeben 119 67 

27 W. Maas 117 70 

28 Mieke Pieper 116 55 

29 Huub Lankreijer #2 115 63 

30 Steve Janssen 114 64 

31 Lei Fila 113 61 

32 Jen Ewals 112 57 

32 Koen Lenssen 112 60 

34 Roy Peijnenburg 109 59 

35 Hay Bos 107 60 

35 Twan Keijsers 107 58 

37 Marij Lankreijer 97 64 

38 Yvon Slavenburg 89 42 

38 Gary van der Steur 89 56 

40 M. Hendricks 84 43 

41 P. Hendricks 83 47 

42 Jos Lankrijer 82 41 

 
 

  
 
Yvo Bloemen 
Bestuurslid S.V.O. 
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