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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
De eerste stapjes worden voorzichtig gemaakt naar een leven met meer 
sporten buiten en dus gaan we komende donderdag binnen de gestelde 
richtlijnen trainen. Het bestuur heeft via een e-mail nadrukkelijk de spelregels 
beschreven en scheidsrechters zijn natuurlijk de laatsten die ooit een regel 
zullen overtreden. Fijn dat weer een beetje meer kan en samen ons best doen 
dat dit beetje steeds meer wordt. 
 
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 
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 Maart 2021 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

08-03  Hai Heutjens (68) 
08-03  Mw. Saris-Vinck (73)  
11-03  Mw. Ruinard-Loos (51) 
15-03  Theo Thelosen (89)  
 20-03  Mw. Steechs-Koppers (77) 
20-03  Mw. Keijsers-in 't Zandt (61) 
21-03  Wim Peynenburg (85) 
21-03  Frans Claus (66) 
21-03  Mw. van.Baal-Moseveld (70) 
02-04  Rinus Janssen (81) 
04-04  Louis Saris (73)  
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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TRAINEN 
Na de laatste persconferentie van Mark Rutte waarin werd medegedeeld dat jongeren tot 27 jaar weer buiten 
groepsgewijs mogen sporten, hebben alle leden een brief gekregen via de e-mail gekregen hoe we dat met ingang 
vanaf donderdag 4 maart gaan aanpakken. Dus dan gaan we weer trainen in aangepaste vorm en binnen de 
regels zijn er ook mogelijkheden voor volwassenen vanaf 27 jaar. Nogmaals lees deze brief goed en hou je aan de 
regels. 
 
De trainers. 
 
 

OVERLIJDEN 
Op 25 februari is de vader van ons lid Frans Claus overleden in de leeftijd van 92. Frans zijn vader was ook 
bekend als clubscheidsrechter. 
 

 

JAARVERGADERING GAAT NIET DOOR 
Het bestuur heeft de keuze gemaakt om de jaarvergadering van 26 maart a.s. niet door te laten gaan, omdat wij er 
in redelijkheid van uit kunnen gaan dat we dan niet samen in Huize Unicum kunnen zitten om te vergaderen. We 
gaan pas een nieuwe datum uitschrijven als de regel- en wetgeving rondom Corona het toelaat dat we op de 
gebruikelijke wijze de jaarvergadering kunnen houden in ons clubhuis, waarbij alle leden genodigd worden en 
welkom zijn. 
 
 

BITTERBALLENQUIZ  DERDE RONDE 
Vastelaovend was het extra thema in de levendige bitterballenquiz met pittige vragen. Daphne Vermeulen wist de 
februari-editie te winnen en plaatste zich zo voor de finale. De volgende aflevering is vrijdag 23 april a.s. en als je 
nog niet meegedaan hebt; gewoon doen het is leuk, spannend, verrassend en leerzaam. 
 
 

IN GESPREK MET….. FRANK ENGELEN 
Deze maand is onze eigen Piet Philipsen weer in gesprek geweest met een van onze leden. Deze maand was het 
de beurt aan……. Frank Engelen! 
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OM TE NOTEREN  
Vrijdag 23 april 2021  SVO Bitterballen Pubquiz 20/21 #4   (Digitaal) 
Donderdag 24 juni 2021 Finale Bitterballen Pupquiz    (locatie Afhankelijk van 
ontwikkelingen COVID-19) 
 
 

SPONSOREN 
Weet je nog iemand die sponsor wil worden van de S.V.O.? Laat het Huub Lankreijer weten en we maken er werk 
van. De S.V.O. is toch van ons allemaal en door meer sponsoren kunnen we de belangen van de scheidsrechters 
beter behartigen. 
 
 

 


