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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Afgelopen donderdag kon het weer de perfecte combinatie van lekker buiten 
trainen en daarna het gezellige samenzijn in ons clubhuis Huize Unicum. Een 
biertje, een bitterballetje, het kaartje leggen en natuurlijk draaien voor het 
winnende lottogetal.  Hopelijk kunnen we nu langer en ook langzaam wat 
meer uurtjes genieten van deze mooie combinatie van sportief bezig zijn met 
een gezellige derde helft na afloop van de training.  
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPDATE CORONACRISIS  
Als gevolg van de laatste wijziging van de 
coronamaatregelen trainen we weer gewoon van 20.00 tot 
21.00 uur. Hierna kunnen we tot 22.00 uur nog drinken in 
het clubhuis. Denk wel aan het houden van 1,5 meter 
afstand en het CoronaToegangsBewijs. 
Mocht er iets veranderen zullen we dit via de mail aan jullie 
doorgeven. 
 

Maandbulletin Februari 2022 
 

VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 

06-02   Bryan Willems (28)  Mw.Bruekers_Beelen ( 60) an de Feyter (84  
11-02   Roy Engelen (54) 
12-02   Mw. Heutjens-Hendriks (66) 
18-02   Jan Ottenheim (76) 
18-02  Nico Slavenburg (78) 
19-02  Wim Steechs (77) 
21-02  Mw. Krijn-Wieseman (68) 
23-02   Mw. Hoeben-Janssen (73) 
23-02  Liza Wilders (29) 
25-02  John Ruinard (54) 
  

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 

KEUKENDIENST  

    
03-02 Ton Schnitzler 
10-02 Theo Hoeben 
17-02 Piet Philipsen 
24-02 Carlo Jacobs 
03-03 Theo Thommassen 
10-03 Jan Vermeer 
17-03 Ton Schnitzler 
24-03 Theo Hoeben 
31-03 Piet Philipsen 
07-04 Carlo Jacobs 
14-04 Theo Thommassen   
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VERHOGING COMSUMPTIEPRIJZEN 
Zoals een ieder wel bekend is , zijn de prijzen van drank en energie gestegen. Naar aanleiding van deze 
prijsstijgingen heeft het bestuur besloten om per 3 februari  de consumptieprijzen te verhogen. Dit betekent dat per 
03-02-2022 de consumptieprijs met €0,10 per consumptie omhoog gaat naar €1.90, waarbij men 10 munten voor 
€18,- kan kopen. Op de trainingsavonden zal de korting van €1,- per 10 munten blijven bestaan. 
 
 

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! 
 
 

SPELERS KENNEN DE REGELS EN DE SCHEIDSRECHTER PAST ZE TOE! 
Dit is de slogan van de nieuwe spelregelposter van de SVO! Na de vele positieve reacties op de poster die aan het 
begin van het seizoen is gepubliceerd, heeft de commissie verbetering arbitrage tijdens de winterstop niet 
stilgezeten. Door inspiratie op te doen vanuit de verschillende spelregelavonden bij de voetbalverenigingen, is er 
een selectie gemaakt van punten die wij graag nog eens extra willen verduidelijken of onder de aandacht willen 
brengen. Het resultaat is deze poster, die weer in ieder scheidsrechterslokaal, voetbalkantine en sportpark 
opgehangen kan worden! Want de spelers kennen de regels en de scheidsrechter past ze alleen toe! 
Heb jij zelf ook ideeën voor onderwerpen op de poster, of zijn er spelregels waar jij graag wat meer informatie over 

wilt ontvangen? Informeer dan even bij een van onze leden, of stuur een mailtje aan cva@svovenlo.nl. 
 
 

EEN NIEUWE TELG 
Een mooi bericht van het kersverse echtpaar Koen en Daphne Lenssen-Vermeulen. Vanaf 18 januari j.l. zijn zij 
trotse ouders van hun zoon Jeppe. Koen en Daphne proficiat en veel geluk en gezondheid met jullie zoon. 
 
 

MASITA KLEDING 
Afgelopen jaar hebben we een prachtige kledinglijn geïntroduceerd in samenwerking met Masita. Graag willen we 
iedereen eraan herinneren dat ondanks dat de eerder aangeboden pakketvormen voor de kledinglijn niet langer 
besteld kunnen worden, is het nog wel mogelijk is om via de SVO een bestelling bij Masita te plaatsen tegen een 
aantrekkelijke korting. Heb jij nog een aanvulling van je sportkleding nodig? Of wil jij naast de training op 
donderdag zelf ook trainen en heb je daar materialen voor nodig? Kijk dan op www.masita.com, noteer welk(e) 
product(en), kleur(en) en maat je wilt bestellen en stuur dit uiterlijk 13 februari via de mail door naar Huub 
Lankreijer (huub.lankreijer@svovenlo.nl). Er zal dan worden getracht om deze bestelling uiterlijk eind februari 
geleverd te krijgen zodat je deze na betaling bij Huize Unicum kunt ophalen. 
Uiteraard is het ook na deze datum mogelijk om in afstemming een order bij Masita te plaatsen, ook hiervoor kun 
je met Huub contact opnemen. 
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OM TE NOTEREN  
25 maart 2022:            Jaarvergadering 
8 april 2022  Paaskienen (ovb). 
30 juni 2022:  SVO Pubquiz 
 
 

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. 
 
 

 


