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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Winterstop is een begrip dat bij het veldvoetbalseizoen past. Alleen het tweede jaar op rij is het weer de 
lockdownversie die eigenlijk niet bij lekker samen buiten  sporten hoort. Op onze al geannuleerde nieuwjaarsinstuif 
had ik zeker een wens uitgesproken, maar omdat dit helaas niet mogelijk is, doe ik het maar op deze wijze: mijn 
wens is dat deze vorm van winterstop snel voorbij is. Iedereen een gelukkig en gezond 2022. 

 
Ger Heijligers, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPDATE CORONACRISIS  
 
Als gevolg van de huidige coronamaatregelen trainen we 
niet meer. Op het moment dat de wetgeving weer meer 
ruimte geeft zullen wij ons daar op ons aanpassen en jullie 
verder informeren. 
 

Maandbulletin Januari 2022 
 

VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 

05-01 Marion Bouten (56) 
10-01   Mw.Ottenheim-Metsemakers (73) 
12-01   Ben van Baal (74) 
12-01 Bernard Schenk ( 69) 
17-01   Marco Heijnen (28) 
19-01   Jack Billekens (71) 
21-01   Mw. Jacobs-Schouwenberg (62) 
21-01  Mw. Verheijen-Janhsen (53) 
22-01  Job van Helden (25) 
 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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CLUBHUIS 
Zolang de coronamaatregelen zo blijven en het clubhuis dicht is staat er ook geen lijst van bedieningen in het 
maandbulletin. Zodra het weer kan zullen de betreffende mensen op de hoogte worden gesteld.  
 
 

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! 
 
 

OM TE NOTEREN  
17 februari 2022: SVO Pubquiz (Ronde 2) 
25 maart 2022:            Jaarvergadering 
30 juni 2022:  SVO Pubquiz (Finale) 
 
 

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. 
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