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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Op moment dat ik dit schrijf is net de persconferentie van Mark Rutte en Hugo 
de Jonge achter de rug, waar zij als een een soort landelijke scheidsrechters 
regels aangescherpt hebben. Voor ons tot half december zeker geen 
trainingen en wedstrijden binnen  de voetbalsport. Hoe lastig en soms ook 
discutabel regels kunnen zijn; wij als arbiters weten hoe belangrijk het is dat zij 
toegepast en opgevolgd worden. Blijf gezond, hou je aan alle regels en  
voorschriften en let goed op elkaar is ook ons motto.  

 
Ger Heijligers, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPDATE CORONACRISIS  
Zoals al per e-mail aan de leden bekend is gemaakt volgen 
wij ook de aangescherpte regels op. Alle geldende 
afspraken rondom en toepassingen van de 
gezondheidsregels blijven bestaan. 
 
 
 
 
 
.  

KEUKENDIENST  

    
 Ton Schnitzler 
 Theo Hoeben 
 Piet Philipsen 
 Carlo Jacobs 
 Theo Thommassen 
 Jan Vermeer 
   

Maandbulletin November 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

 03-11 Mw. van den Beucken- 
  Hawinkels (51)  
16-11     Iris Exterkate  (21) 
17-11  Mw. Hendricks-Horstermans (68) 
19-11  Twan Keijsers (56) 
22-11  Mw. Lankreijer-van Rensen (65) 
  
 
   

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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KEUKENDIENST 
Daar het nog niet duidelijk is wanneer het clubhuis weer opengaat hebben we geen data bij de keukendienst 
ingevuld.. Wanneer alles weer duidelijk is zullen we betreffende personen inlichten.  

 
 
TRAINEN 
Helaas liggen de trainingen stil toch is het belangrijk dat een ieder traint als is het maar wandelen of iets. 
Niets doen is geen optie. Blijf fit en gezond 
 
De trainers. 

 
 

BITTERBALLENQUIZ WEER LEUK! 
Na de succesvolle editie van het vorige seizoen is deze online quizvorm weer gestart 30 oktober j.l.  Leuk 
gevarieerd en de vragen zijn voor iedereen te maken. Winnaar deze keer was Ger Heijligers en hij heeft zich 
dan ook direct geplaatst voor de finale in juni 2021. Verder bestond de top 5 uit Peter Kierkels, Theo Hoeben, 
Pieter-Jan Janssen en Lidwien Hummelink en Daphne Vermeulen. Maar het gaat niet om de winnaars, maar 
om het plezier en de volgende editie is 11 december a.s. Je kunt je daarvoor nu al opgeven. 

 
 
NIEUWE VOORZITTER PR-COMMISSIE 
Steve Janssen is de nieuwe voorzitter van de PR-commissie die met name onze vereniging via een gerichte PR 
zowel naar de leden als naar buiten positief op de kaart wil zetten. Hij neemt die taak over van Sander Huijs, die 
wel in de commissie blijft zitten. Sander bedankt en Steve succes en verder bestaat de commissie uit: Yvo 
Bloemen, Ger Heijligers, Sander Huijs, Huub Lankreijer en Koen Lenssen. 

 
 
IN GESPREK MET 
Deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen SVO-
leden, maar hoe is het eigenlijk met onze reporter zelf? Deze maand heeft Piet zijn eigen loopbaan en ervaringen 
op papier gezet!. 

 
 
OM TE NOTEREN  
Vrijdag  11 december 2020: SVO Pubquiz 20/21 #2 (digitaal) 
Donderdag 07 januari 2021 Nieuwjaarsinstuif  (informatie omtrent invulling volgt) 
Maandag 26 januari 2021 Heel Holland Spelregelt  (digitaal) 
Vrijdag  26 maart 2021: Jaarvergadering  (onder voorbehoud van COVID-19 
ontwikkelingen) 
Vrijdag  02 april 2021:  DK Spelregels (COVS Roermond) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ⬧ 

 


