eieren zoeken
S.Z.O.-PAAS-FLYER

In deze flyer:

SZO

* Paasklaverjassen : do. 13 april ‘17
aanvang: 20.00 uur
* SZO-paasbingo : zat. 15 april ‘17
aanvang: 20.00 uur
* Paaseieren zoeken
1e Paasdag 16 april : 10.30 uur:
* SZO-Klaverjassen : 11 mei ‘17
aanvang: 20.00 uur

* Laatste training seizoen ’16-’17:
dinsdag 23 mei 19.30 uur

1e PAASDAG

zondag 16 april 2017
start 10.30 uur

Paaszaterdag
S.Z.O.
Het is over enkele weken Pasen en dat
betekent traditioneel de SZO-paasbingo ! W
egens enorm succes is opnieuw gekozen
voor paaszaterdag. Hopelijk vinden veel
SZO-ers de weg aan de vooravond van
Pasen naar onze traditionele eier-loterij. Wij
zorgen als vanouds voor prachtige prijzen en
enorme gezelligheid. Wij zien u dus graag
met vrienden en kennissen op de

SZO-PAAS-BINGO!

zaterdag

april

* COVS - IJssel- en Berkeltoernooi
zaterdag 10 juni ’17 vv Voorst
Kijk voor actuele informatie op onze site:
www.szo-zutphen.nl

Wij zien u graag bij onze activiteiten!
Uitgave:
Scheidsrechtersvereniging
Zutphen en Omstreken

Secretaris: Gertie Brouwer
Kruizemuntstraat 1
7383 XL Voorst
secretaris@szo-zutphen.nl

Voor alle kinderen en kleinkinderen van
onze leden , donateurs en begunstigers
Opgave voor 30 maart a.s. bij:
Jan Schoenmaker
j.schoenmaker@szo-zutphen.nl
0575 527616 of
secretaris@szo-zutphen.nl

aanvang 20.00 uur
SZO-FLUITHUUS
DAMLAAN - EEFDE

THUIS IN EIGEN HUIS
Op de afgelopen maand gehouden ledenvergadering ontbrak onze zeer enthousiaste
secretaris en trainer Gertie Brouwer wegens
ziekte. Het spreekt dan ook voor zich dat een
deel van de openingsspeech van voorzitter
Marco Arnoldus over de plotselinge afwezigheid van deze alom gewaardeerde
verenigingsman ging. Gelukkig kon hij
melden dat het inmiddels weer goed met hem
gaat en wij hem af en toe al weer op het
Fluithuus hopen te ontmoeten. Ondanks de
hopelijk goede afloop moet hij het nog steeds
rustiger aan doen en dat is voor Gertie al een
opgave op zich. De overige bestuursleden
zullen proberen zijn taken zo goed mogelijk
waar te nemen.
De kop boven dit stukje slaat echter niet op de
zieke Voorstenaar, maar op het feit dat de
SZO de eigendomsrechten van het Fluithuus
heeft overgenomen van de Gemeente
Zutphen. De vereniging is nu zelf helemaal
verantwoordelijk voor beheer en onderhoud
van het fraai gelegen complex aan de
Damlaan. Omdat de subsidies landelijk
worden afgebouwd stijgen de vaste lasten
van de sportverenigingen stapsgewijs enorm.
De Zutphense scheidsrechters zijn dan ook
afhankelijk van enkele structurele onderhuurders. Slechts gezamenlijk kunnen de
stijgende kosten van een eigen accommodatie worden gedragen. Tijdens de vergadering gaf Marco aan hoe tevreden hij is met de
cricketclub Gelre, de boogschieters van
Phoenix en de vriendengroep Oranje-Zwart.
Ook de goede verstandhouding met de buren
van het complex stemde hem heel tevreden.
Het feit dat de begroting voor een groot deel
wordt gedragen door de kantine-inkomsten,
die jaarlijks door Jan en Annie Schoenmaker

worden gerealiseerd, zorgde enerzijds voor
bewondering, maar anderzijds voor een
angstgevoel. Wanneer deze onmisbare
vrijwilligers afhaken ontstaat een volstrekt
onzekere situatie bij de club.
Het bestuur heeft zich uitgesproken voor een
alcoholontmoedigingsbeleid nu steeds meer
jongeren lid worden en deel nemen aan de
wekelijkse training. In de onlangs bij de
Gemeente Lochem aangevraagde nieuwe
horecavergunning wordt dat bestuursbeleid
nog eens onderstreept. Na de training worden
immers liters sportdrank achterover geslagen
tegenover zelden een pilsje of bokbiertje.
Speciale aandacht besteedde de voorzitter
aan de contacten met de donateurverenigingen in onze regio. Nick Wenneker zal de
aanstelling van scheidsrechters voor oefenwedstrijden van de standaardteams van de
donateurs gaan overnemen van oudbestuurslid Roland Kok. Daarnaast verzorgt
de SZO presentaties voor selecties,
spelregelinstructies voor jeugd en clubscheidsrechters en participeert in de
organisatie van toernooien. Het is verbazingwekkend en teleurstellend dat veel verenigingen het nut van een goed contact met de
arbitrage niet lijken in te zien. Het komt nog
steeds voor dat de scheidsrechter door de
thuisclub nauwelijks wordt begeleid, ook het
gebrek aan spelregelkennis lijkt men klakkeloos te accepteren. Dat de scheidsrechter
tijdens de wedstrijd daardoor beïnvloed wordt
en al dan niet bewust het gedrag van de
spelers laat meewegen in zijn beslissingen,
ontgaat de dikwijls goed betaalde staf.
Hoeveel onnodige kaarten en verloren punten
voorkomen zouden kunnen worden door
betere communicatie blijft gissen. Een goede
reden om de SZO uit te nodigen voor een
goed gesprek, gaf Marco aan.

VOETBALNIEUWS
Zaterdag 10 juni organiseert de SZO het
jaarlijkse districtstoernooi veldvoetbal voor
COVS-groepen. De VV Voorst is zoals
gebruikelijk onze gastheer. Sinds afgelopen
seizoen is gebleken dat steeds minder
verenigingen in staat waren om een compleet
elftal op de been te brengen en als dat al
lukte, om ook een volledig elftal tijdens het
toernooi op de been te hóuden. Daarom is
landelijk besloten de COVS-toernooien in 7
tegen 7-vorm te laten plaats vinden op een
half speelveld. Ons eigen IJssel & Berkeltoernooi zal dus ook op die wijze worden
afgewerkt. Binnenkort zal na het sluiten van
de inschrijving de loting in Het Fluithuus
plaats vinden. We maken er in elk geval weer
een gezellige dag van!

De gebruikelijke spelers krijgen binnenkort
een uitnodiging per mail maar om niemand te
vergeten kun je je natuurlijk ook al vast
aanmelden als voetballer. In ieder geval is het
belangrijk om de datum van 10 juni vast te
noteren in de agenda. Wellicht spelen we van
tevoren nog een oefenpotje maar dat horen
jullie dan te zijner tijd. Supporters zijn
natuurlijk ook van harte welkom!
Info en opgave bij Dolf Versteege, tel.
0655796161 of dolfversteege@gmail.com

ANDRE SCHELTES ERELID
Op de afgelopen jaarvergadering van
de SZO werd uitvoerig aandacht besteed
aan het 40-jarig lidmaatschap van André
Scheltes.
Onze Andre was jarenlang bestuurslid,
waaronder zowel secretaris als penningmeester. Daarnaast maakte hij deel uit
van de roemruchte jubileumcommissie
t.g.v. het 50-jarig bestaan van de SZO.
Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw
maakte hij furore als redacteur van het
clubblad Nieuws van de Dam. Samen
met Marco Arnoldus vulden zij het blad
niet alleen redactioneel, maar ook werden de advertenties en de druk verzorgd.
In het archief bevinden zich nog brieven
van de KNVB over de kritische opstelling
van de SZO of haar columnist H6.
Historisch is tevens zijn rol als Sinterklaas op
de SZO-kinderactiviteit, samen met
Zwarte Piet Ome Daan Gerritsen,
schoonvader van Gertie Nijkamp. De
meeste bekendheid heeft Andre nu als
bingomaster op de jaarlijkse kerst- en
paasbingo van de SZO. Samen met
dochter Milou zorgt hij dan voor de
creatieve prijzen en de fraaie versiering.

Het bestuur stelde de vergadering dan
ook voor om André vanwege zijn jarenlange en voortdurende inzet voor de club
te benoemen tot erelid. Vanzelfsprekend
werd deze voordracht met een groot
applaus overgenomen, zodat de SZO er
alweer een erelid bij heeft.
Ook Jan Tijssen,
oud-bestuurslid en
al lid van verdienste, vierde zijn 40jarig jubileum als
SZO-lid. Deze oudrapporteur werd eveneens in het zonnetje en de traditionele bloemetjes gezet.
Het meest opmerkelijke was echter dat
de 4 leden, die maarliefst een halve eeuw
lid zijn, niet werden gehuldigd! Voorzitter
Marco Arnoldus gaf aan dat de oudere
leden wel zouden kunnen verwachten
dat het jubileum van dat kwartet niet op
de normale manier zou plaats vinden.
Erevoorzitter Gerrit Nijkamp en erelid Jan
Schoenmaker hebben nu eenmaal een
traditie hoog te houden voor wat betreft
even onverwachte als onvergetelijke
activiteiten. Samen met erelid Mini
Jonkers, jarenlang ongeëvenaard als
SZO-secretaresse, en oud-bestuurslid
Sjaak Pikkert zijn ze ruim 200 jaar lid van de
Scheidsrechtersvereniging Zutphen en
Omstreken. Natuurlijk laten we een
dergelijk uniek jubileum niet ongemerkt
voorbij gaan. Achter de schermen wordt
dus inmiddels hard gewerkt aan een
super-activiteit. Houd onze actuele
berichten op de website en de mail dus
maar in de gaten. We rekenen er op dat
u er bij wilt zijn !

HEEFT U DE KINDEREN
AL OPGEGEVEN ?

TOT ZIENS OP DE
PAASBINGO

EN HET EIEREN ZOEKEN !
Kijk op onze website: www.szo-zutphen.nl

AL OPGEGEVEN ?

