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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Traditioneel is december ook binnen onze vereniging de feestmaand. 
Sinterklaas hoe vaak is hij niet in Unicum geweest, Kerstkienen met de wilde 
prijzen, de snertloop met de befaamde soep en dan met nieuwjaar naar 
Unicum om de mystery guest te raden. Dat is er nu allemaal niet, maar 
koester de grote en kleine zaken die wij wel hebben. Groot is een goede 
gezondheid en klein kun je voor jezelf met je naasten bepalen.  Iedereen hele 
fijne feestdagen gewenst en vooral hou vol en doe je best dat gezondheid het 
grote goed blijft. Wellicht dat onze vereniging toch een bijdrage heeft kunnen 
leveren in het kleine en als dat nog niet het geval is; 2020 is nog niet voorbij. 

 
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. Lees het onderwerp 
“trainen”, waar wel mogelijkheden zijn binnen de richtlijnen. 
 
 

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.  
 
 

KEUKENDIENST  

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

Maandbulletin December 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

11-12  Mw. Bruekers-Beelen (64) 
20-12  Jan de Feyter (88) 
20-12   Carlo Jacobs (62) 
20-12  Paul Heijnen (32) 
23-12   Lidwien Hummelink (38) 
23-12  Remco Vervoort (25) 
23-12  Steve Janssen (22) 
 28-12   Mw. Claus-Driessen (64) 
05-01   Mw. Jansen-Bouten (55) 
 
 
 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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TRAINEN? 
Binnen de Coronamatregelen en de aanbevelingen van de KNVB zou er getraind mogen worden. De kaders zijn 
dan: groepjes van maximaal 4 personen die verspreid zijn over het veld. (ook daar 1 1/2 meter afstand tussen 
personen).  De trainers bestrijken het veld om aanwijzingen/instructies te geven. Ons clubhuis blijft dan gesloten 
dus omkleden en douchen thuis. Als je interesse hebt om weer te gaan trainen laat het weten aan Hay Bos 
(hay.bos@svovenlo.nl ). Bij voldoende belangstelling gaan we dan in de loop van de maand januari 2021 weer 
trainen. 
 
De trainers. 
 

 

NIEUWJAARSINSTUIF & SNERTLOOP AFGELAST 
Gezien de huidige maatregelen en het daarbijhorend gesloten houden van het clubhuis heeft het bestuur besloten 
de jaarlijkse snertloop en nieuwjaarsinstuif af te gelasten. Indien de maatregelen in de komende weken versoepeld 
worden zal er bekeken worden of er wellicht toch een mogelijkheid is voor het organiseren van een 
nieuwjaarsinstuif in aangepaste vorm. 
 
 

HEEL HOLLAND SPELREGELT! 
Maandag 11 januari keert Heel Holland Spelregelt digitaal terug! Via jitsi.org en Socrative kun je in verschillende 
rondes je spelregelkennis testen. Of het nou gaat om beeldvragen, quizvragen of stellingen; alle soorten vragen 
komen terug! De avond staat voor iedereen open, leden, niet-leden... Iedereen mag meedoen! Verwacht een 
inhoudelijk goede avond en veel momenten waarop er te leren valt! Of je nou goed bent in spelregels of niet, 
meedoen is belangrijker dan winnen! Check onze site in de komende periode voor meer informatie! 
 
 

BITTERBALLENQUIZ  TWEEDE RONDE 
Met alle berichten in wat niet door mag gaan verheugen we ons natuurlijk nu al op de digitale en superveilige 
bitterballenquiz vrijdag 11 december a.s. Ger Heijligers was de vorige winnaar en zit al in de finale, maar nu weer 
een nieuwe ronde met nieuwe kansen.  Opgeven kan via quiz@svovenlo.nl of de link die aangeboden is via e-
mail. Ook daar kun je als steun voor de vereniging iets lekkers om te eten en/of te drinken erbij bestellen. Dus 
allemaal online en behalve het winnen van de over(n)heerlijke bitterballen is meedoen uiteraard veel  belangrijker. 
 
 

OM TE NOTEREN  
Vrijdag  11 december 2020: SVO Pubquiz 20/21 #2 (digitaal) 
Donderdag 07 januari 2021 Nieuwjaarsinstuif  Afgelast. 
Maandag 11 januari 2021 Heel Holland Spelregelt  (digitaal) 
Vrijdag  19 februari 2021 SVO Pubquiz 20/21 #3 (vorm afhankelijk van COVID-19 
ontwikkelingen) 
Vrijdag  26 maart 2021: Jaarvergadering  (onder voorbehoud van COVID-19 
ontwikkelingen) 
Vrijdag  02 april 2021:  DK Spelregels (COVS Roermond) 
Vrijdag  23 april 2021  SVO Pubquiz 20/21 #3 (vorm afhankelijk van COVID-19 
ontwikkelingen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

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 ⬧ 

 

mailto:hay.bos@svovenlo.nl
mailto:quiz@svovenlo.nl

