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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Tijdens onze nieuwjaarsinstuif heffen we het glas op vooral een goede 
gezondheid. Nu met de  Coronacrisis, gaat gezondheid voor  op alles dus ook 
op ons verenigingsleven. Wij blijven een onderdeel van voetbal dus wat daar 
nog moet, kan en mag is een onderwerp van meningsvorming. Persoonlijk 
overheerst bij mij het gevoel om maar gewoon pas op de plaats te maken, 
zoals nu bij het amateurvoetbal is geregeld. Seizoen 2019/2020 overdoen in 
alle geledingen regionaal, landelijk en Europees voor alle betrokkenen, Maar 
okay; het is maar een mening  dus daar mag je rustig meer dan 1 ½ meter 
afstand van nemen. Ook voor ons dus opletten en alles inzetten voor ieders  
gezondheid. 

 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 

 
 
CORONACRISIS 
Wij als vereniging volgen volledig de wettelijk kaders en de maatregelen die door de regering uitgezet zijn. Op 
basis van de huidige informatie zijn er in elk geval  tot 1 juni a.s. geen trainingen en geen acitiviteiten. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

KEUKENDIENST  

  
02.04 Carlo Jacobs 
09.04      Theo Thommassen 
16.04 Jan Vermeer 
23.04 Ton Schnitzler 
30.04 Theo Hoeben  
07.05 Piet Philipsen 
14.05 Carlo Jacobs 
15.05 Theo Thommassen 

Maandbulletin April 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

02-04  Rinus Janssen  (80) 
04-04  Louis Saris  (72) 
05-04  Geert Cox (40) 
14-04  Mw. Bos-Donders (73) 
16-04  Piet Hendricks (72) 
16-04  Ger Heijligers (61)  
23-04  Mw Cox-Pookongsaen (39) 
24-04  Toon Jacobs (81) 
02-05  Marc Bloemen (53) 
06-05  Hans Verheijen (56) 
 

  Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 

 



SECRETARIAAT Yvo Bloemen Herungerstraat 21, 5911AJ Venlo telefoon 06-23696241 e-mail secretaris@svovenlo.nl 
Internet www.svovenlo.nl PENNINGMEESTER Hay Bos, e-mail penningmeester@svovenlo.nl SNS-Bank NL 60SNSB086.27.06.602 

LOTTO CLUBHUIS 
Afgelopen week hebben we het al gemerkt. Louis heeft een virtuele manier gevonden, waarbij er toch de lotto op 
donderdag draait. Het geheim van de kok zullen we maar zeggen, maar zeker veilig op grote afstand en via mail 
wordt het winnende lot bekend gemaakt.  
 
 
DENNIS WETZELAAR VEEL SUCCES 
Dennis Wetzelaar uit Kerkrade is de nu de vertegenwoordiger voor Zuid 2 in het landelijk bestuur van de COVS. 
Hij vervangt Tomy Kleine Zieverink. Dennis heeft de wens uitgesproken om snel ook onze vereniging te bezoeken, 
maar door de huidige situatie zijn daar uiteraard nog geen afspraken over gemaakt. Dennis succes met je nieuwe 
taak. 
 

 
VIRTUELE DONDERDAG 
Bekijk onze website om in het gevoel van de donderdagavond in Huize Unicum te komen. Een compleet virtueel 
programma en je hebt ook nog de mogelijkheid om door middel van een formulier te reageren. 

 

 

16 APRIL DIGITALE SPELREGELAVOND 
De spelregelcommissie organiseert  op donderdag 16 april een spelregelwedstrijd als vervanger voor het 
districtskampioenschap. Ze starten rond de klok van 19:30 uur en zal eindigen rond 21:30 uur. Ze gebruiken de 
app Socrative* voor het beantwoorden van de vragen en de digitale omgeving Jitsi.org** voor het maken van een 
beeldverbinding. Als je wilt deelnemen is aanmelding vereist.  Na je aanmelding krijg je gedetailleerde informatie 
toegestuurd over de te gebruiken digitale middelen.  
Aanmeldingen voor deze avond ontvangen ze graag via spelregels@svovenlo.nl. Mochten er vragen zijn over de 
inhoud van deze avond, de te gebruiken digitale middelen of vragen van andere aard,  graag een reactie via 
spelregels@svovenlo.nl.  

*Socrative is een manier om op afstand vragen te presenteren en mensen vragen te kunnen laten maken. 
Socrative is op twee manieren te bereiken: via het internet en via een app op je telefoon/tablet. Als je Socrative via 
internet wilt benaderen ga je naar www.socrative.com. Als je Socrative op je telefoon/tablet wilt, ga je naar de 
Appstore en download je de Socrative Student-app. 

**Jitsi.org is een website waarmee je een digitale beeldverbinding met andere mensen kunt maken. Je komt in een 
meeting/videoconferentie terecht met alle deelnemers. Via deze weg presenteren we de beeldvragen en de 
quizvragen, alsmede de algemene presentatie van de avond. 
 

 

 
HELP ONZE SPONSOREN 
Via de sponsorcommissie is aan de leden via de e-mail een oproep gedaan om onze sponsoren te steunen in 
deze moeilijke tijd. Probeer daarin te handelen uiteraard binnen de kaders en regels van gezondheid. 

 
 
BITTERBALLEN PUBQUIZ! 
Op vrijdag 8 mei willen wij de eerste Bitterballen pubquiz organiseren! Niet in ons clubhuis, maar online. We 
beginnen rond 20.00 uur en verwachten dat de quiz ongeveer een uur gaat duren. 
Door het Covid-19 virus is het een vreemde tijd, waarin veel activiteiten niet doorgaan of worden verzet. Om toch 
voor een leuke avond te zorgen, nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze online quiz! 
Deze quiz is gratis voor al onze leden, alle leden van VC Unicum en hun gezinnen wonend op hetzelfde adres. 
Het is niet de bedoeling dat je bij iemand op bezoek gaat om deel te nemen. 
De quiz zal bestaan uit 6 ronden van 5 vragen. Aan het einde zal de winnaar zijn eigen bitterballencup mogen 
uitprinten en inlijsten! Opgave is verplicht via; quiz@svovenlo.nl. De deelnemers ontvangen op het e-mailadres 
waarmee ze zijn aangemeld de aanvullende informatie. 
 

mailto:spelregels@svovenlo.nl
mailto:spelregels@svovenlo.nl
http://www.socrative.com/
mailto:quiz@svovenlo.nl
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IN GESPREK MET 
Deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen SVO-
leden. Deze maand ging PietPhilipsen in gesprek met Nico van den Beucken. 
 
 

 
 

 
OM TE NOTEREN  
Vrijdag  03 april 2020  Spelregels ( Beegden) Vervallen 
Vrijdag              10 april 2020                Digitale spelregelavond 
Vrijdag  10 april 2020  Paaskienen( vervallen) 
Vrijdag              28 augustus 2020        Openingsavond 
 
 

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 ⬧ De Witte Hal ⬧ Prestarsi per Lei ⬧ 

⬧ De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf ⬧ Lindeboom Bierbrouwerij Neer ⬧  
⬧Heuvelmans Advocaten ⬧ VenloTech ⬧ Broodjes Service Peel en Maas ⬧ 

 


