Nummer 2: Mei 2015 Redactie: Bennie Nijhuis.

Nieuwsbrief S.H.O.
Agenda S.H.O. 2015
Bijzonderheden op de volgende datums.
13 mei
Bestuursvergadering.
22 juni
Bestuursvergadering.

Het einde van het seizoen 2014/2015 nadert. De
laatste wedstrijden worden de komende
weekenden gespeeld, de beslissingen vallen
voor de clubs. Promotie, degradatie of klasse
behoud. Moet er nog nacompetitie gespeeld
worden? Van alles speelt bij de clubs.
Maar ook voor de scheidsrechters breekt er een
spannende tijd aan, want waar staan wij? Ook
hier geld, promotie, degradatie of handhaving in
de groep waar we zitten. Binnenkort zullen we
het weten cq horen.
Wij hopen dat er nog enkele SHOers zullen
promoveren. Succes in de laatste wedstrijden
en misschien wel een toetje in de nacompetitie
of een promotie/degradatie wedstrijd.
Afspraak maken met het bestuur.
Afspraak met bestuur,via de Secretaris
Hier kan uw kopij voor de nieuwsbrief heen.
E-Mail : secretaris:
bennienijhuis@home.nl
Of
hengelo@covs.nl
Telefoon secretaris prive :
074-2430770
Mobiel:
06-34234250
Web – Site SHO.
U kunt hem vinden via,
www.shohengelo.nl
de site van de SHO.
Kijk geregeld even op de site. Ook is de site
gekoppeld aan de COVS, www.covs.org
Van de Penningmeester
Contributie prijzen 2015, Gaarne aanpassen!!!
65,00 euro per jaar of 32.50 euro per half jaar.
Donateurs betalen 32,50 euro per jaar.
Overmaken naar het volgende nummer:

NL91INGB0001724400
Tnv: COVS Hengelo en Omstreken .
Bedankt.
Langs deze weg wil ik jullie als bestuur en alle leden
bedanken voor de fruitmand die ik tijdens mijn ziek
zijn mocht ontvangen.
Ook wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling in welke vorm dan ook.
Op dit moment voel ik mij weer de oude en hoop
mijn hobby weer in goede gezondheid te kunnen
oppakken. Martin Bos.
Henk Dikken bedankt bestuur en leden voor de
prachtige fruitmand.
Ge Hasselerharm wacht nog op een operatie.
Wij wensen hem sterkte toe.

Trainingen
Momenteel is de trainingsopkomst niet SHO
waardig, en dit kennen we ook niet. Wij
verzoeken u dan ook om te komen trainen, zodat
u bij competentie 1, het volgen op uw rapporten
alleen maar kunt scoren. Hier vallen vaak veel B
en C scores, dit kunt u voorkomen als u komt
trainen. Uw conditie moet goed zijn en die
mogelijkheid om hierop te trainen bied u de SHO
aan. Dus kom trainen.
Op dinsdagavond en donderdagavond is het
altijd trainen bij de SHO. Al onze trainers zijn
gediplomeerd, en ze staan er voor U, dus laat
ze niet in de steek maar kom trainen.
Let op: Vanaf 1 januari 2015 is de aanvangstijd
van de dinsdagavond training veranderd !!!!!!!
De aanvang van de dinsdagtraining is nu
:
19.00 uur.
De aanvang van de donderdag training
blijft:19.30 uur
Trainen is een MUST!!
De clubs verwachten een fitte scheidsrechter!!!!!!
Trainers van de SHO zijn:
Gerrit Roolvink
Jeroen Schenk
Martin Bos
Bert Eshuis
recreatietrainer
Johan Nijhuis invaltrainer en coördinator.
De trainerscoordinator is Johan Nijhuis,
Telefoon: 074-2918984
20 Juni 2015. Technische dag bij de SHO.
De BTC commissie probeert op 20 juni een
Technische te organiseren. Bij voldoende
opgave zal dit evenement zeker doorgaan.
Het programma en uitnodiging heb ik u al
toegestuurd . Opgave dient voor 1 juni binnen te
zijn, zodat wij de doorgang van dit gebeuren
kunnen beoordelen. Laat de BTC niet in de steek.
E-Mail adres. (Help de SHO onkosten drukken)
Hebt u een E-Mail adres, meld het dan even naar
bennienijhuis@home.nl
We hebben er nog ongeveer 15 waar ik geen
mailadres van heb.
Contact met de afdeling arbitrage
Alle e-mailberichten dient u te zenden aan
oost_scheidsrechterszaken@knvb.nl
Verzoek hiervan goede nota te willen nemen.
JALV SHO.
De Jaarvergadering van de SHO werd goed
bezocht, waarvoor onze dank.
Wist u dat?
Pochen, en met ‘n leug gat hen driet’n goan.
20 juni een Technische dag is bij de SHO?
Opgave tot i juni mogelijk is?
Arjan Laarhuis weer hersteld is?
Hetzelfde geld voor Martin Bos.

