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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Het blijft merkwaardig aanvoelen dat het coronavirus in al zijn varianten zo 
aanwezig is binnen ons dagelijkse leven. De belangrijkste boodschap die voor 
elk nieuwe jaar uitgesproken wordt, is altijd verbonden aan een goede 
gezondheid. Vanaf deze plek wil ik iedereen fijne, liefdevolle en sfeervolle 
feestdagen wensen. Veel geluk, wijsheid en vooral een goede gezondheid 
voor ieder gewenst. Laat je eigen mooie kerstlicht op de medemens schijnen 
en in die geest gun ik ieder fijne feestdagen en vooral een goed en gezond 
nieuw jaar. 

 
Ger Heijligers, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPDATE CORONACRISIS  
We blijven steeds de regels volgen en dit betekent dat we 
na 17:00 uur niet meer mogen trainen. 
Om toch een trainingsmoment in te plannen is hiervoor een 
oplossing gevonden! 
Op zondagen dat het clubhuis open is zullen we trainen van 
11.00 tot 12.00 uur (zie clubhuis voor aanvullende info). 

KEUKENDIENST 
  
09.12 Piet Philipsen 
16.12 Carlo Jacobs 
23.12 Theo Thommassen 
30.12 Jan Vermeer 
06.01 Ton Schnitzler 
13.01 Theo Hoeben 
20.01 Piet Philipsen 
 

Maandbulletin December 2021 
 

VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 

11-12  Mw. Bruekers-Beelen (65) 
20-12  Jan de Feyter (89) 
20-12   Carlo Jacobs (63) 
20-12  Paul Heijnen (33) 
23-12   Lidwien Hummelink (39) 
23-12  Remco Vervoort (26) 
23-12  Steve Janssen (23) 
 28-12   Mw. Claus-Driessen (65) 
05-01   Mw. Jansen-Bouten (56) 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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CLUBHUIS 
Zolang de coronamaatregelen zo blijven zal het clubhuis op zondag 12 december, 19 december, 2 januari en 
zaterdag 8 januari open zijn van 10.00 tot 15.00 uur.  Dus mensen kunnen ook komen kaarten of gezellig een 
praatje maken. 
 
 

SCHEIDSRECHTERSCONGRES 2023 / 2024 
In een eerder bericht is de informatie verstrekt dat de organisatie van het Scheidsrechterscongres 2023 in handen 
is van Zuid 2. Echter heeft men als gevolg van de coronacrisis besloten het congres van 2022 af te gelasten. Dit 
betekent dat het scheidsrechterscongres 2022 naar 2023 doorgeschoven zal worden met als gevolg dat Zuid 2 in 
2024 de organisatie in handen heeft. De zoektocht naar commissieleden zal dan ook in een later stadium 
voortgezet worden. 
 
 

WIE DOET MEE? 
We zijn een actieve vereniging en dat willen we zo houden. Veel leden zijn actief in het bestuur, binnen de 
commissies of hebben andere vrijwilligerstaken die belangrijk zijn om een fijn en levendige vereniging te houden. 
Maar we zoeken steeds nieuwe mensen die wellicht net iets meer willen doen dan alleen lid zijn en/of de 
trainingsactiviteiten te bezoeken. Heb je interesse om bestuurs- of commissielid te worden of een andere taak 
binnen de vereniging te verrichten; meld je dan aan of informeer verder bij een van onze bestuursleden. Het kan 
natuurlijk ook via ons secretariaat secretaris@svovenlo.nl  
 
 

SVO VENLO ZOEKT NIEUWE SECRETARIS 
Met de jaarvergadering van 2022 in aantocht heeft het bestuur gebrainstormd over een nieuwe verdeling van het 
dagelijks bestuur van de SVO. Onze huidige secretaris heeft aangegeven zijn rol als secretaris neer te willen 
leggen en op dit moment is er geen bestuurslid dat deze rol over wil of kan nemen. Het bestuur zoekt naar een 
oplossing en doet een beroep op haar leden. Ken of ben jij iemand die deze rol zou willen overnemen? Maak het 
dan kenbaar bij het bestuur zodat we in overleg kunnen om de mogelijkheden te onderzoeken! 
 
 

ZATERDAG 8 JANUARI A.S. SURPRISE 
Om zaterdag 8 januari a.s. wordt er van 11.00 tot 12.00 uur getraind, maar de SOC heeft daarna een surprise-
activiteit georganiseerd op het terras van ons Huize Unicum. Vuurkorven zullen er zijn voor de warmte, verse 
wafels met slagroom voor de honger en glühwein voor de dorst. 
Een bijzondere sponsor heeft een surprise voor elk lid ter beschikking gesteld wat dan onthuld wordt en 
geschonken wordt. Uiteraard gelden alle coronaregels zoals de Corona-check en anderhalve meter afstand. 
Opgave is niet nodig en als je de surprise op een ander moment wilt krijgen, kun je dat later bij een van de 
bestuursleden aangeven. Het clubhuis sluit die zaterdag uiterlijk om 15.00 uur.  
 
 

OM TE NOTEREN  
 
12 december 2021 trainen van 11.00 tot 12.00 uur 
19 december 2021 trainen van 11.00 tot 12.00 uur 
02 januari 2022 trainen van 11.00 tot 12.00 uur 
08 januari 2022 trainen van 11.00 tot 12.00 uur 
16 januari 2022            trainen van 11.00 tot 12.00 uur 
 
27 december 2021: Snertloop (afhankelijk van Covid-19 ontwikkelingen) 
6 januari 2022:  Nieuwjaarsinstuif (afhankelijk van Covid-19 ontwikkelingen) 
9 januari 2022:  DK Zaalvoetbal (Sporthal in de Biessen te Hoensbroek) 
17 januari 2022: Heel Holland Spelregelt 
17 februari 2022: SVO Pubquiz (Ronde 2) 
30 juni 2022:  SVO Pubquiz (Finale) 
 
 

mailto:secretaris@svovenlo.nl
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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. 
 

 


