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Verslag Najaarsoverleg 

 
Woensdag 26 oktober 2016 
De Wylderbeek Venlo 

 

 
Aanwezig   : 54 verenigingen 
Afgemeld   : 26 verenigingen 
Afwezig zonder bericht : 42 verenigingen 
 

Aanwezig   : 101 personen, waarvan 17 donateurs en 7 gasten 
 
Bestuur aanwezig: F. Uiting, J. Ebus, R. Theeuwen, W. Bot, B. Ficker 
 

 
Opening: 

Welkom aan: gasten (KBO Venlo-Blerick, Jongeren van Vroeger, VAC Wonen, Alzheimer 
Nederland), vertegenwoordigingen aangesloten organisaties, individueel aangesloten se-
nioren (donateurs), nieuwe bestuursleden, SOB-team leden. 
 
Bestuursmededelingen: 

� Doelstelling: 
� Al vanaf 1972: voorkómen van eenzaamheid 
� Maar ook steeds meer: deelname aan participatiemaatschappij 

� Hoe geven we hier vorm en inhoud aan? 
� Ondersteunen organisaties 
� Organiseren activiteiten 
� Communicatie via bewaargids en nieuwsbrief 
� Voordelen via SOB seniorenpas 

� Speerpunt Beleid: 
Overleg en samenwerking met KBO, Jongeren van Vroeger, ZijActief, B.O.S., Zorg-
instellingen, Woningstichtingen, Huizen van de Wijk, etc. 

 
Najaarsoverleg 2015: 

� Hoofdonderwerp: aanzet organisatieverandering. 
� Thema: nieuwe WMO vanaf begin dit jaar. 
� Verslag beschikbaar op onze website. 
� Vragen? Geen. 

 

Jaarverslag: 

� Korte toelichting op het jaarverslag door Jac Ebus. Het verslag is vooral bedoeld als 
“geschiedschrijving”. 

� Korte toelichting door Rob Theeuwen op het financieel verslag. De commerciële 
activiteiten (bewaargids, seniorenpas en nieuwsbrieven), een bijdrage van ge-
meente Venlo en inkomsten van donateurs, compenseren de kosten ruimschoots, 
wat een positief resultaat van 6700 euro oplevert. 

� Vragen? Geen. 
 

� Tegelijk met het jaarverslag hebben de verenigingen een overzicht gekregen met 
‘afspraken en spelregels tussen SOB Venlo en aangesloten verenigingen’; versie 1 
oktober 2016. 

� Vragen of opmerkingen hierover zijn welkom. Vooralsnog gelden de afspraken en 
spelregels zoals vermeld. 
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Bestuurlijke organisatie SOB Venlo: 

SOB Bestuur: 
� Voorzitter  }                Funs Uiting 
� Secretaris  } Dagelijks Bestuur  Jac Ebus 
� Penningmeester }                Rob Theeuwen 
� 2e Secr./penn.                                 Ben Ficker 
� Interne contacten                         Wilmi Bot 
� Externe contacten                        Leo Hafmans 
� PR & Communicatie              Ank van der Horst 
� Activiteiten                                     vacature 

 
Alle bestuursfuncties kunnen worden ondersteund door werkgroepen en commissies. 
Benoemd is al de ondersteuning door het SOB Team: 

� Administratieve ondersteuning   Els Vosbeek 
� Contactpers. aangesloten sportorganisaties Jaap Schoon 
� Contactpers. aangesloten biljartorganisaties Huub Valkenberg 
� Contactpers. overige aangesloten organisaties Mieke van Rijn 
� Post coördinatie     Piet Joosten 
� Activiteiten      Ton Lamberts 

 
De voorzitter merkt op dat Huub Valkenberg het initiatief heeft genomen tot de organisatie 
van het Groot Venloos Senioren Biljart Kampioenschap: een wedstrijd tussen de kampioe-
nen van de Venlose en Tegelse senioren biljartbond. Deze wedstrijd om de “Frans Faessen 
Wisseltrofee” is op vrijdag 28 oktober in Zalzershaof. 
 
Ter afsluiting van de onderwerpen jaarverslag en organisatie: Overzicht achterban. 

 
NB. Vanaf 1 oktober zijn er weer drie nieuwe clubs ingeschreven; stand dus nu 126! 

Conclusie: Flinke stijging van de achterban. Signaal is wel dat het aantal leden bij de aan-
gesloten verenigingen licht daalt. Tijdige actie is gewenst! 
 

VAC Wonen Venlo: 

Presentatie door mevrouw L. Roebroeck over het onderwerp: “Langer thuis wonen”. 
Het VAC is in Rotterdam ontstaan, is nu een landelijke organisatie en is in 1970 ook in 
Venlo gestart. Hett VAC geeft o.a. advies en voorlichting op het gebied van wonen.  
Doelstelling is een zo hoog mogelijke woonkwaliteit en de positie van de woonconsument 
verbeteren. Het VAC werkt samen met overheden (ook gemeente Venlo) en woningcorpo-
raties. Deskundige vrijwilligers toetsen woningen op bruikbaarheid, doelmatigheid, toe-
gankelijkheid, levensloopbestendigheid enzovoort. 
Het VAC volgt (niet initieert!) ook de ontwikkeling: “zo lang mogelijk thuis blijven wonen”. 
Zorgen voor een levensloopbestendige woning. Jezelf afvragen: “Kan ik hier blijven wo-
nen”. Begin daar nu mee. Denk aan alarminstallatie, traplift en andere hulpmiddelen. 
Bewustwording: Men heeft niet meer automatisch recht op WMO voorzieningen. Niemand 
gaat meer zomaar naar een verzorgingshuis. 
VAC Wonen heeft een toetslijst ontwikkeld: Wat kan ik makkelijk aanpassen, wat zijn gro-
tere ingrepen en waar moet ik op letten. (Site: www.vacpuntwonen.nl/venlo) 
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PAUZE 

 

‘Dementie (algemeen) en de ziekte Alzheimer’: 

Presentatie door Bep Holla (Alzheimer Nederland, afd. Noord-Limburg) samen met Francee 
Munninghof (Proteion, afd. Telezorg). 
NB. Tienneke Ponjee (kunstenares) is verhinderd. Zij maakt kunstwerken met en voor 
dementerenden. Kunstwerken die emotionele houvast kunnen bieden aan patiënten. 
Bep vertelt vol trots dat de gemeenteraad van Venlo haar motie heeft aangenomen: “Venlo 
dementievriendelijke gemeente”. In een dementievriendelijke gemeenschap draait het om 
het gemakkelijker maken van het dagelijks leven van de mensen met dementie. 
 
Thema van vandaag is: Hulp bij dementie. 
Het streven is om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te blijven, ook bij dementie. 
Dit vraagt veel van de mantelzorg. 
Er wordt een indrukwekkende film vertoond over de werking van de hersenen en het effect 
van de ziekte van Alzheimer daarop. 
Centrale boodschap is: neem tijdig actie en zoek hulp bij beginnende dementie. Dit kan 
verlichting bieden gedurende het hele verdere traject. 
 
Strategische partners: 
Strategische partners hebben permanente aanbiedingen en acties van onze achterban: 

� Maaspoort 
� Limburgs Museum 
� Bibliotheek Venlo 
� CityCinema 
� Kasteeltuinen 
� Museum de Locht 
� Kantfabriek 
� Museum van Bommel van Dam 

 
SOB Venlo biedt verder: 

De bewaargids (Begin van het kalenderjaar) 
De seniorenpas (Begin van het kalenderjaar) 
De nieuwsbrief (11x per jaar) 
 
Activiteiten vanaf okt. 2015 met voordeel: 

� ‘SOB Venlo dag’ Museum de Kantfabriek 
� ‘SOB Venlo dag’ van Bommel van Dam 
� ‘SOB Venlo voorstelling’ Flarussen 
� ‘SOB Venlo’ Kerstconcert OKV 
� ‘SOB Venlo’ Seniorenzittingen Wortelepin 
� ‘SOB Venlo’ Seniorenzittingen Jocus (2) 
� Fortissimo Vastelaoveskónzert 
� Seniorendag Venloop 
� Matthäus Passion | Tegula Cultura 
� ‘SOB Venlo dag’ Limburgs Museum 
� Zomerconcert i.s.m. Fortissimo 
� ‘SOB Venlo dag’ Kasteeltuinen 
� Middag van het Sentiment ZPF 
� ‘SOB Venlo voorstelling’ Venlose Revue 

 
Overige activiteiten in het afgelopen jaar die SOB Venlo onder de aandacht heeft 

gebracht van haar achterban: 
� Activiteiten Veldeke 
� Resto van Harte 
� Concert Drumfanfare Blerickse Herten 
� Excursies Limburgs Landschap 
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� Wandel- en fietstochten van Los Vast Verband 
� Activiteiten Tegula Cultura 
� Fit- en Gezondheidstesten 
� Lezingen Bibliotheek Venlo 
� Dansmatinees 
� Buitenbad Groot Venlo 

 
Activiteiten 2017 

� Doorgaan op ingezette weg met: 
� Seniorenzitting Wortelepin Blerick, 
� Seniorenzittingen Jocus Venlo, 
� Seniorendag Venloop, 
� Zomerconcert i.s.m. Fortissimo, 
� Middag van het Sentiment ZPF, 
� Voorstelling Flarussen, 
� SOB-dag Limburgs Museum, Kasteeltuinen, e.d. 

� Vragen / suggesties? 

� Worden de dansmatinees voortgezet? Antwoord: we hebben voorinformatie 
dat de organisatie (niet SOB Venlo) ermee doorgaat; zie onze nieuwsbrief. 

� Komt er in 2017 weer een zomerconcert? Antwoord: JA. 
� Neutjesrang had onlangs weer variététheater voorstellingen in ’t Raodhoès 

in Blerick. Dit was een echte aanrader. Neem eens contact op met Neutjes-
rang of er iets te regelen valt bij een volgende gelegenheid. 

 
Mededelingen: 

SOB Venlo heeft nog wat materialen in depot, o.a. een goed kienspel. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden. 
 
Rondvraag:  
Jos Alberts (Rekreasiesport II): het aantal leden bij verenigingen neemt af. SOB Venlo zou 
meer reclame kunnen maken op de site voor de aangesloten verenigingen. 
Antwoord: We zullen deze tip oppakken. Wel geldt, dat verenigingen zelf verantwoordelijk 
zijn voor de ledenwerving van hun vereniging. Dit kan ook via onze nieuwsbrief. 
Rob Sterk (Volleybalclub "Net euver de goochelaers"): Gelden komend jaar dezelfde tarie-
ven voor de sportzalen van de Gemeente? 
Antwoord: 1) Voor de bij SOB aangesloten verenigingen hanteert de gemeente het vereni-
gingstarief in plaats van het veel hogere particuliere tarief. Er zijn geen signalen dat dit 
gaat veranderen. 2) Of de tarieven zelf gaan veranderen is niet bekend. 
Hanny Gooren (Gymclub Uniek): Geldt voor de particuliere huisvesting dezelfde subsidie? 
Antwoord: Er is geen sprake van subsidie. Het betreft een speciaal tarief. Voor particuliere 
onderkomens is het een kwestie van onderhandelen. SOB Venlo kan daar eventueel in 
ondersteunen. 
Harrie van Helden (donateur): Heeft een uitnodiging van BOS ontvangen. Wat is BOS? 
Antwoord: BOS is de Belangen Organisatie Senioren. BOS behartigt belangen van senioren, 
organiseert lezingen e.d.. BOS is aangesloten bij SOB Venlo. 
Martien van Meijel (Senioren Biljart Bond Venlo): Hoe kan ik nu al weten of ik het volgend 
jaar een nieuw biljartlaken nodig heb? 
Antwoord: Inschatting op basis van ervaring lijkt wel mogelijk. Huub Valkenburg heeft daar 
een rol in. Hij neemt contact op. 
Funs Uiting benadrukt nogmaals dat SOB Venlo kan bijdragen in de financiering van ma-
terialen. Meld u tijdig (zie afspraken met verenigingen) als u iets nodig heeft. 
Vraag uit de zaal: Zijn die materialen ook verzekerd? Antwoord: ja 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen, in het bijzonder de gastsprekers en sluit de vergade-
ring. 
 
Jac Ebus secretaris 
Ben Ficker 2e secretaris/penningmeester                                    Venlo, 21 november 2016 


