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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
In maart heb ik als voorzitter met name de jaarvergadering gemist. Ik vind het 
altijd een waar genoegen om vanuit ons fraaie jaarverslag terug te blikken en 
vooral vooruit te kijken naar het uit te voeren beleid. Gewoon samen zijn in 
Huize Unicum met het bestuur en de leden. Soms met een huldiging, maar 
altijd vergaderen binnen een positieve opbouwende sfeer. Het jaarverslag is al 
lang klaar en de vergadering die zal er komen, gewoon ouderwets in ons 
gezellige clubhuis. 
 
 
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 April 2021 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

02-04  Rinus Janssen  (81) 
04-04  Louis Saris  (73 
05-04  Geert Cox (41) 
14-04  Mw. Bos-Donders (74) 
16-04  Piet Hendricks (73) 
16-04  Ger Heijligers (62)  
23-04  Mw Cox-Pookongsaen (40) 
24-04  Toon Jacobs (82) 
02-05  Marc Bloemen (54) 
 
  
 

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  zijn we weer aan het trainen. Daar de avondklok op 22.00 uur staat beginnen de 
trainingen gewoon om 20.00 uur. Helaas kunnen we ons nog niet omkleden en douchen. 
De trainers. 
 
 

LOTTO CLUBHUIS 
Zoals jullie wel begrijpen kunnen we helaas op donderdagavond geen lottogetal draaien. Dit gebeurt nu op de 
maandag volgende op de betreffende donderdag. 
Wat het betalen betreft verzoeken we zodra weer bezoek aan ons clubhuis mogelijk is het verschuldigde bedrag 
aan onze lottoman Louis te betalen. We gaan er vanuit dat dit geen probleem zal zijn. 
 
 

LEDEN 
Als nieuw lid hebben we Sven Hoogeveen mogen verwelkomen en Sven heeft al enkele malen mee getraind. We 
wensen hem veel succes. 
Helaas heeft Hans Verheijen aangegeven te willen stoppen als lid van onze vereniging. We bedanken Hans voor 
zijn inzet binnen onze vereniging en hopelijk zullen we hem nog op en rond de velden zien.  
 

 

JAARVERGADERING GAAT NIET DOOR 
Het bestuur heeft de keuze gemaakt om de jaarvergadering welke op 26 maart gepland stond niet door te laten 
gaan, omdat wij er in redelijkheid van uit gingen dat we dan niet samen in Huize Unicum zouden 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 
De laatste ronde van de pubquiz voor dit seizoen staat weer op het programma. Het thema zal oranje/het 
koningshuis zijn. Weet jij daar veel van? Dan ga je geheid plezier hebben tijdens de pubquiz! Ook als je veel van 
wetenschap, aardrijkskunde of de SVO weet, heb je een leuke avond. Veel leden doen al het hele seizoen mee, 
alleen zijn er nog meer leden welkom! Weet je nog niet goed hoe je de digitale videoverbinding werkend krijgt of 
hoe het vragenprogramma werkt, benader John, Yvo of Sander even; zij helpen graag om het onder de knie te 
krijgen. Enthousiast geworden? Aanmelden kan via www.svovenlo.nl/bitterballenpubquiz.  
 
 

FLYERS 
De PR-commissie heeft niet stil gezeten en heeft een grote hoeveelheid flyers laten drukken, waarin 
belangstellenden in een overzichtelijke kleurenfolder kunnen lezen wat onze vereniging doet en waar ze dienen te 
zijn als ze meer willen weten of lid willen worden. Nog even geduld tot het clubhuis weer open is om deze flyers in 
real-life te bekijken!  
 
 

DE VIERDE MAN 
Op 2 april is er weer een aflevering van “De Vierde Man” online gekomen. Ben jij benieuwd naar wat er besproken 
wordt? Kijk dan snel op www.svovenlo.nl/de-vierde-man/ en log in met het wachtwoord wat op 17 maart door de 
PR-commissie via de mail is toegestuurd. Mocht je het wachtwoord vergeten zijn stuur dan even een berichtje 
naar een van de commissieleden van de PR! 

http://www.svovenlo.nl/bitterballenpubquiz
http://www.svovenlo.nl/de-vierde-man/
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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. 
 
 

 


