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2. VOORWOORD VOORZITTER 
 

Mijn voorganger Frans Faessen gaf het al aan in zijn laatste voorwoord van het 

jaarverslag van 2016. 

Hij hoopte dat het het bestuur van SOB Venlo in 2016 zou lukken een opvolger 

voor hem te vinden. Na intensieve gesprekken en voorbereidende bijeenkomsten 

heb ik het aangedurfd de mij aangeboden voorzittershamer aan te nemen. Ja ik 

heb het aangedurfd zo schrijf ik in mijn vorige zin. Het is namelijk niet niks lei-

ding te moeten geven aan een organisatie zoals SOB Venlo, De stichting voor 

senioren. Ik heb daarmee een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders ge-

nomen. Die verantwoordelijkheid wil ik natuurlijk niet beschamen. Hoe dan ook 

in 2016 ben ik nu ruim 8 maanden als voorzitter onderweg Daarin ben ik beves-

tigd in mijn gedachten dat SOB Venlo niet zo maar een ‘clubje’ vrijwilligers is, dat 

een aantal activiteiten organiseert. SOB Venlo is groeiende en hoe! Elders in dit 

jaarverslag kunt u daarvan de cijfers tot u nemen. En met het groeien van haar 

achterban geeft dat het bestuur van SOB Venlo ook redenen om aan te nemen 

dat zij op de goede weg is om er te zijn voor haar uitgebreide achterban. Gezien 

de toename van het aantal aangeslotenen in het afgelopen jaar 2016 mag ik ge-

rust aannemen dat ook het jaar 2017 weer in het teken van groei zal staan.  

In 2016 heeft het bestuur zich dat gerealiseerd en is tot de conclusie gekomen 

het bestuur een volwaardig karakter moest krijgen door het aantal verschillenden 

functies uit te breiden en daar dan ook weer invulling voor te vinden door perso-

nen die daar hun energie in willen steken. Tijdens het najaarsoverleg van 26 ok-

tober jl heb ik daar ook een korte presentatie en toelichting op gegeven. En ja, 

het aantal bestuursfuncties is uitgebreid en er zijn personen toegetreden tot het 

bestuur en met een aantal vindt nog overleg plaats. Wat we eind december 2016 

ook al weten is het gegeven dat de reorganisatie nog niet volledig is uitgewerkt. 

Het is vooral ook belangrijk dat de achterban –lees de besturen en aangeslote-

nen van het grote aantal verenigingen/organisaties en de individuele personen 

die deel uit maken van de SOB Venlo-achterban – ook invloed hebben op de toe-

komstvisie zoals die voor SOB Venlo ontwikkeld moet worden. In 2017 zal het 

e.e.a. rondom organisatie en reorganisatie en de invloed van de achterban  zeker 

onze aandacht krijgen. 

Zoals u weet organiseert SOB Venlo niet alleen een aantal activiteiten waar de 

aangeslotenen gebruik van kunnen maken. Ook worden aangesloten verenigin-

gen/organisaties ondersteund met adviezen en aanbevelingen, maar ook daar 

waar mogelijk met een substantiële financiële injectie om het doen van investe-

ringen bij die organisaties mogelijk te maken. 

In 2016 heeft het bestuur van SOB Venlo ook geïnvesteerd in het zoeken, vinden 

en aanhalen van vormen van samenwerking met diverse verenigingen in Venlo 

en de regio; verenigingen en organisaties die ook werkzaam zijn voor de ouderen 

in onze samenleving. SOB Venlo hecht er grote waarde aan met organisaties 

voor senioren/ouderen -vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid- samen te wer-

ken en zoeken naar mogelijkheden van ondersteuning, advisering, aanvulling 

etc. Niet in de laatste plaats wil SOB Venlo zich nog meer richten naar de ge-
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meentelijke overheid en het beleid dat daar wordt ontwikkeld met allerlei zaken 

rondom ouderen, zoals bijv. gezondheid, veilig wonen, eenzaamheid en nog veel 

meer andere onderwerpen. Het is goed dat gemeenten zich realiseren dat een 

ouderengroep steeds meer groeit en dat dat consequenties moet hebben voor 

het beleid daaromtrent. SOB Venlo vindt dat het daar ook haar invloed moet 

kunnen hebben en zal daarom ook zoveel mogelijk participeren in werkgroepen, 

platformen etc. 

Op naar 2017 en kijken wat er van onze plannen allemaal terecht komt. Wij doen 

er –voor alle 55plussers in de gemeente Venlo ( en wie weet ook wel daarbuiten) 

onze stinkende best voor. 

 

A.J.T.M. (Funs) Uiting, 

Voorzitter SOB Venlo 

 

3. SAMENVATTING SECRETARIS 
 

Vanaf 2011 typeer ik ieder jaar met een begrip: 2011 onrust; 2012 schakeljaar; 

2013 sport en bewegen; 2014 moeilijk en succesvol; 2015 opschalen. 

Voor 2016 zie ik als passend begrip: structureren. 

 

Organisatie: 

Vanaf 2014 zijn we bezig om het team van vaste vrijwilligers uit te breiden. 

Dit betreft zowel het bestuur als ondersteuners. 

 

In 2016 was een belangrijke verandering het uittreden van voorzitter Frans 

Faessen en het aantreden van voorzitter Funs Uiting. Frans was de doener die 

dagelijks voor SOB Venlo in de weer was. Funs is de organisator, het type be-

stuurder dat SOB Venlo in deze fase hard nodig heeft. In hoofdstuk 8 komen 

we nog op terug op het afscheid van Frans. 

 

Daarnaast zijn in de loop van 2016 toegetreden: Ank van der Horst voor PR & 

Communicatie; en Ben Ficker als 2e secretaris/penningmeester. 

 

Ook m.b.t. 2016 kunnen we weer vol trots zeggen: 

De bekendheid van SOB Venlo is groter geworden. 

Het aantal aangesloten verenigingen en senioren is gestegen. 

Het aantal activiteiten is gestegen. 

De deelname aan de activiteiten is gestegen. 

 

Wij gaan graag door op de ingeslagen weg, maar we gaan ons ook beraden hoe 

we de onszelf opgelegde taak beter kunnen invullen. 

 

J.L.A. (Jac) Ebus 

Secretaris SOB Venlo 
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4. DOELSTELLING EN TAAK 
 

SOB Venlo is opgericht op 9 augustus 1972. SOB Venlo heeft als doelstelling: 

"het voorkómen van eenzaamheid van ouderen in de gemeente Venlo". 

 

Hiertoe heeft SOB Venlo zich in 1972 tot taak gesteld: 

• Het oprichten en in stand houden van sociëteiten, clubs en verenigingen. 

• Het leiden en verrichten van het zogenaamde intramurale sociëteitswerk. 

• Het leiden en verrichten van het zogenaamde extramurale sociëteitswerk. 

• Enquêtering en inventarisering van wensen en behoeften van senioren. 

• Voorzien in deze wensen en behoeften door eigen activiteiten en door het creëren 

van de nodige organisaties. 

• Het bevorderen van zelfwerkzaamheid van senioren. De stichting is bevoegd tot alle 

andere activiteiten die voor het gestelde doel nuttig, nodig of gewenst zijn. 

 

Nu, in 2016 formuleren we het allemaal wat anders, maar de kern van de doel-

stelling van 1972 is nog steeds actueel: 

• Ondersteunen van aangesloten senioren verenigingen. 

• Bieden van mogelijkheden tot ontmoeting, ontspanning en beweging aan 

alle aangesloten senioren. 

• Bevorderen van deelname ven senioren aan de participatiemaatschappij. 

 

 

5. SOB-BESTUUR & TEAM PER 31 DECEMBER 2016 
 

SOB-Bestuur: 
 

Voorzitter     : Dhr. A.J.T.M. Uiting 

Secretaris     : Dhr. J.L.A. Ebus 

Penningmeester    : Dhr. R.A.M. Theeuwen 

Bestuurslid     : Mevr. W.H.M. Bot - Kaspori 

Bestuurslid     : Dhr. L.B.W.G. Hafmans 

Bestuurslid (m.i.v. 26-09-2016) : Mevr. A.C.L.M. van der Horst – Uiting 

Bestuurslid (m.i.v. 26-09-2016) : Dhr. B.C.M. Ficker 

 

Ere-voorzitter    : Dhr. F.G.M. Faessen 

 

SOB-Team: 
 

Contactpersoon sportverenigingen : Dhr. J. Schoon 

Contactpersoon biljartverenigingen : Dhr. H.J.M. Valkenberg 

Contactpersoon overige verenigingen : Mevr. W.F.H. van Rijn - ten Vaanholt 

Ondersteuning penningmeester  : Mevr. E.B.M. Vosbeek - Bartels 

Postcoördinatie    : Dhr. P.F.M. Joosten 
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6. AANGESLOTEN ORGANISATIES, SOCIËTEITEN, CLUBS 

EN VERENIGINGEN 
 

a. AANTAL LEDEN PER 31 DECEMBER 
 

cat nr Naam stadsdeel 2012 2013 2014 2015 2016  

          

A   Organisaties             

A 
 

SOB Venlo gemeente nvt nvt nvt 24 25  

A 011 Ontmoetingscentrum Glazenap Tegelen nvt nvt nvt 8 8  

A 053 
Senioren Biljart Bond Regio Venlo 

2000-2001 (SBBV) 
Venlo nvt nvt nvt 6 5  

A 054 Biljartbond Tegelse Senioren (BTS) Tegelen nvt nvt nvt 5 6  

A 093 Stichting Hoèskamer 't Peske Tegelen nvt nvt nvt 3 3  

A 200 Samen in Beweging gemeente nvt nvt nvt 1 1  

A   totaal Organisaties   0 0 0 47 48  

          

B   Sociëteiten             

B 001 Bejaardenvereniging St. Annakamp Blerick 42 41 36 - - - - - -  

B 002 St. Antonius Sociëteit Blerick 103 95 84 87 72  

B 006 Seniorenclub 55+ Boekend Boekend 85 82 82 80 76  

B 007 Ouderensoos Don Bosco Venlo 80 76 72 70 63  

B 008 Ouderensoos d'n Dörpel Venlo 56 - - - - - - - - - - - -  

B 009 d’n Euverkant Venlo - - - - - - - - - 70 66  

B 013 Senioren Sociëteit PvO Venlo - - - 76 53 - - - - - -  

B 015 Bejaarden Vereniging Tuindorp Blerick - - - 59 56 65 56  

B 016 Senioren Sociëteit Maagdenberg Venlo 59 61 60 48 48  

B 017 Bejaarden Sociëteit St. Martinus Venlo 51 51 51 51 46  

B 018 Seniorenvereniging de Molenbossen Blerick 64 64 70 68 57  

B 021 Senioren Soos Venlo-Zuid Venlo 88 92 89 85 81  

B 024 Oudereninstuif Venlo-Noord Venlo 15 12 11 6 - - - * 

B 025 Senioren-soos de Vossener Blerick 25 17 13 11 - - - * 

B 030 Soos Zonneveld Blerick Blerick 19 23 28 38 36  

B 033 Soos de Verrekamp Venlo 5 5 5 5 5  

B 035 Gezelligheidsclub Hubertus Blerick - - - - - - 25 22 10  

B 036 D’n Baand Venlo 52 56 54 49 48  

B 046 Dinsdagmiddagclub Venlo 17 15 12 12 12  

B 
048 

Soos Ontmoetingsruimte "De Hout-

snip" 
Venlo 36 36 36 34 31  

B 059 Jonge Seniorenclub 55+ Blerick Blerick 17 - - - - - - - - - - - -  

B 
074 

Stg. Huiskamerproject Zonsopgang 

Molenbossen 
Blerick - - - - - - - - - 0 8  

B 
082 

Ontspanningsvereniging Allochtone 

Gemeenschap 
Tegelen 25 23 23 38 37  

B 098 Kieninstuif de Ruysdonk Blerick - - - - - - 30 32 - - - * 
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cat nr Naam stadsdeel 2012 2013 2014 2015 2016  

          

B 099 Ózze Hook Blerick - - - - - - 12 10 10  

B 101 Buurtvereniging 't Achterdeurke Venlo - - - - - - 31 - - - - - -  

B 102 Bewonersbelangenvereniging 3x3hoog Venlo - - - - - - 18 - - - - - -  

B   totaal sociëteiten   839 884 951 881 762  

          

C   Creatief             

C 009 Handwerkclub d'n Dörpel Venlo 14 - - - - - - - - - - - -  

C 019 Blaasorkest Festina Lente gemeente 19 28 28 29 30  

C 049 Damesclub Ut Kaertje Tegelen - - - 11 13 15 15  

C 061 
Senioren Handwerkclub de Bezige Bijt-

jes 
Tegelen 13 11 11 11 6  

C 063 Coupeuseclub 'De handige Handjes' Tegelen 10 8 8 8 7  

C 070 Schilderclub Pluspalet gemeente - - - - - - - - - 12 12 * 

C 103 Teken- en Schilderclub Expressie '87 Venlo - - - - - - 23 27 25  

C   totaal creatief   56 58 83 90 95  

          

D   Diversen             

D 059 Jongeren van Vroeger Venlo eo - - - - - - - - - - - - 97 * 

D 091 
Belangen Organisatie Senioren 

(B.O.S.) 
gemeente 46 67 100 98 93  

D 094 Los Vast Verband gemeente - - - nvt 39 48 52  

D 120 Stichting SeniorWeb Tegelen Venlo eo - - - - - - - - - - - - 20 * 

D   totaal diversen   46 67 139 158 262  

          

G   Gymclubs             

G 003 Gymclub "Vlug ter been" Venlo 16 14 16 15 17  

G 020 Gymclub Maandag Avond Club (MAC) Venlo 14 16 16 15 17  

G 027 Gymclub Oèt is oèt Venlo - - - 15 16 16 16  

G 032 COMSS (KBO Steyl) Steyl - - - 22 25 20 21  

G 034 Gymgroep de Krakelingen gemeente - - - 21 20 20 21  

G 035 Gym. club Astrid Blerick 23 20 - - - - - - - - -  

G 060 MAGYC Blerick Blerick - - - 17 15 14 - - -  

G 064 Gymclub Minus-Plus Tegelen 21 20 20 20 20  

G 065 Gymclub Tridas Tegelen 18 17 17 16 16  

G 066 Gymclub Wambach Tegelen 20 20 19 17 17  

G 067 Gymclub Zoeë Hoeëg Meugelik Tegelen 13 14 12 12 11  

G 069 Dames Gymclub Iduna Tegelen 2007 Tegelen 30 30 30 29 30  

G 071 Gymclub Uniek Tegelen 20 21 20 20 24  

G 072 Dames Gymclub 1986 Tegelen Tegelen 14 14 15 15 15  

G 073 Gymclub Vlug en Lenig Tegelen 17 15 15 17 17  

G 075 Gymvereniging St. Josephparochie Tegelen 12 12 12 13 14  

G 079 Sportclub "Bewaeg ôg" Venlo 23 23 22 18 19  

G 080 
Damesgymclub G.Z.N. (gym zonder 

naam) 
Tegelen 14 15 15 16 16  



 
7 

cat nr Naam stadsdeel 2012 2013 2014 2015 2016  

          

G 084 E.V.A. Gymclub Velden Velden 14 19 19 19 18  

G 086 Gymclub V.O.M.O. Tegelen 20 21 20 17 18  

G 090 Aerobicclub de Twiggy's Blerick 17 18 22 22 23  

G 100 Sportclub 55+ Tegelen Tegelen - - - - - - 23 21 19  

G 104 Altièd Dikke Pret Tegelen - - - - - - 26 22 22  

G 105 
Olympia Gymnastiek Vereniging, afd. 

senioren 
Blerick - - - - - - 100 59 55  

G 106 Gymclub Trefzeker Tegelen - - - - - - 21 21 21  

G 107 Wel en Wee 
 

- - - - - - - - - 20 24  

G 108 Vrolijke Vroege Vogels   - - - - - - - - - 27 29  

G 110 Beweeg Bewust Zalzershaof 10   - - - - - - - - - 18 22  

G 111 Beweeg Bewust Witte Kerk 10   - - - - - - - - - 17 16  

G 112 Beweeg Bewust Zalzershaof 09   - - - - - - - - - 25 25  

G 113 Beweeg Bewust Witte Kerk 09  - - - - - - - - - - - - 16 * 

G 114 Zumba Gold Team  - - - - - - - - - - - - 12 * 

G 115 Gymgroep “de Dörpel Maedjes”  - - - - - - - - - - - - 21 * 

G 116 Gymgroep de Springers  - - - - - - - - - - - - 16 * 

G 117 Gymclub “d’n Dörpel”  - - - - - - - - - - - - 18 * 

G 118 Sportclub DAC ‘59  - - - - - - - - - - - - 10 * 

G   totaal gymclubs   306 384 536 581 676  

          

H   bewegen voor ouderen             

H 201 Kwiek door bewegen Blerick 7 - - - - - - - - - - - -  

H 202 Beweeg Bewust Muspelheim Blerick 13 13 12 13 14  

H 203 Beweeg Bewust Emmastraat 1 Venlo 10 - - - - - - - - - - - -  

H 204 Beweeg Bewust Emmastraat 2 Venlo 13 13 11 10 - - - * 

H 205 Beweeg Bewust Emmastraat 3 Venlo 13 14 15 13 10  

H 206 Beweeg Bewust Opheystraat Venlo 13 16 15 14 14  

H 211 Gymnastiek Bantuin Venlo 16 17 19 20 19  

H 212 Gymnastiek Bongerd REUMA Tegelen 14 11 13 13 11  

H 213 Gymnastiek Bongerd Tegelen 19 17 19 19 17  

H 216 Gymnastiek Hubertus Blerick 23 25 19 19 16  

H 217 Gymnastiek Ruysdonk Blerick 19 17 19 17 15  

H 218 Gymnastiek Zwanenhof Venlo 17 14 14 15 15  

H 219 Gymnastiek De Vijfsprong Blerick - - - - - - - - - 12 14  

H 221 Jazz dance Hubertus Blerick 10 9 10 13 14  

H 222 Linedance Windmeule Venlo 15 14 15 14 13  

H 223 Zitdansen Meeuwbeemd Venlo 13 18 19 20 17  

H 224 Zitdansen Beerendonck Venlo 14 14 18 15 10  

H 225 Dansen Muspelheim Blerick 13 14 13 12 - - - * 

H 226 Dansen Trianon Steyl 13 15 14 13 13  

H 227 Dansen Witte Kerk Venlo 14 13 15 15 12  

H 228 Volksdansen Plus Blerick - - - 15 12 11 12  
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cat nr Naam stadsdeel 2012 2013 2014 2015 2016  

          

H 241 Sport en Spel Velden Velden - - - - - - 10 9 10  

H   totaal bewegen voor ouderen   269 269 282 287 246  

          

I   biljartverenigingen             

I 005 Biljartclub d'n Dörpel Venlo 9 10 9 9 11  

I 026 Biljartvereniging Hout-Blerick 
Hout-

Blerick 
6 7 9 9 10  

I 029 Biljartclub de Bantuin Venlo 5 5 5 5 5  

I 031 Biljartclub de Veerpaerdjes Venlo 8 8 9 7 - - -  

I 037 Biljartclub het Winkelveld Venlo 5 6 4 4 7  

I 038 
Senioren Biljart Vereniging de Wind-

meule 
Venlo 6 7 7 8 5  

I 040 Senioren Biljartclub de Cuyp Venlo 11 6 7 8 8  

I 041 Biljartclub B.C. Holt-Blieërick 
Hout-

Blerick 
10 10 9 9 11  

I 042 Senioren Biljart Vereniging de Staaij Blerick 17 20 19 - - - - - -  

I 043 
Senioren Biljart Vereniging de Molen-

bossen 
Blerick 29 29 31 31 33  

I 044 Biljartclub "de Zalzers" 
Hout-

Blerick 
19 21 20 20 20  

I 045 Biljartclub 't Kläöske Venlo 10 12 11 12 11  

I 047 Biljartclub de Vossener Blerick 8 - - - - - - - - - - - -  

I 050 Biljart Vereniging Venlo-Zuid Venlo 13 12 13 11 19  

I 055 Biljartclub de Egelantier Blerick 8 7 7 24 24  

I 056 Biljartclub de Spechten Tegelen 16 19 20 18 19  

I 057 Biljartclub 't Heibloempje Tegelen 16 18 17 20 20  

I 058 Biljartclub Steyl Steyl 16 10 14 14 14  

I 078 BV aan de Pomp Velden  - - -   - - -   - - -  22 22  

I 083 B.V. d'n Bongerd Tegelen 12 17  - - -   - - -  - - -  

I   totaal biljartverenigingen   224 224 211 231 239  

          

J   Werpsporten             

J 010 Petanque Club Venlo gemeente - - - 87 92 104 86  

J 012 Bowls Club Venlo (B.C.V.) Venlo 6 6 8 8 8  

J 014 
Kegelclub de Krómme Schuuver Groep 

II 
Venlo 16 18 18 10 10  

J 028 Bowling voor Senioren Venlo 20 23 26 27 22  

J 051 Senioren Koersbalclub "de Heipaol" Tegelen 12 - - - - - - - - - - - -  

J 052 Koersbalclub Venlo-Zuid Venlo 16 13 16 15 12  

J 062 Koersbalclub de Treffers Hout-Blerick 
Hout-

Blerick 
33 34 34 32 34  

J 068 Bocciaclub "de Kneusjes" Belfeld Belfeld 14 12 12 12 12  

J 076 Jeu des Boules club de Ketsers Blerick 6 7 6 6 6  

J 119 Kaegelclub V.K.C.  - - - - - - - - - - - - 6  

J   totaal werpsporten   123 200 212 214 196  
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cat nr Naam stadsdeel 2012 2013 2014 2015 2016  

          

K   Zaalsporten             

K 004 Badmintonclub 55+ Venlo 5 5 5 5 5  

K 022 Badmintonclub Ut Tuutje Tegelen 4 4 4 4 4  

K 023 Sportvereniging "De lesten Aom" Venlo 10 10 10 12 12  

K 085 Senioren Volleybalclub LVVB Velden 10 12  - - -   - - -  - - -  

K 087 V.C. Wambach Tegelen 13 13 13 15 14  

K 088 Badmintonclub De Badmutsen Tegelen 6 6 6 6 7  

K 089 Badmintonclub de Veerkes Blerick 27 26 33 34 32  

K 092 Rekreasiesport II Venlo 12 12 12 12 13  

K 095 SSV Badminton gemeente - - - 11 13 13 13  

K 096 Badmintonclub de vleegende shuttel Blerick - - - 10 11 10 12  

K 097 
Volleybalclub "Net euver de gooche-

laers" 
Venlo - - - 29 27 29 29  

K 109 Net ’t net  - - - - - - - - - - - - 8 * 

K   totaal zaalsporten   87 138 134 140 149  

          

L   Denksport             

L 039 Bridgeclub V.O.P. Venlo - - - - - - 75 76 78  

L 077 
Niet Rokers Bridge Club Venlo 

(NRBCV) 
Venlo 64 54 57 43 40  

L 081 Schaakvereniging Zwart-Wit Tegelen 11 23 21 20 19  

L 121 Bridgeclub BRIDGE-ZELLIG Venlo - - - - - - - - - - - - 4 * 

L   totaal denksport   75 77 153 139 141  

          

 
   totaal aantal leden 2025 2301 2701 2768 2814  

 
   procentuele verandering 13% 14% 17% 2% 2%  

         

 
   totaal aantal aangesloten verenigingen 100 107 116 122 123  

 

 

b. TOELICHTING VERENIGINGEN EN HUN LEDEN 
 

In bovenstaand schema staat een sterretje achter een aantal regels. 

 

Toelichting: 

 

B – 024: Oudereninstuif Venlo-Noord is gestopt per 1 januari 2016 

B – 025: Senioren-soos de Vossener is gestopt per 1 januari 2016 

B – 098: Kieninstuif de Ruysdonk is niet meer aangesloten per 1 maart 2016  

 

C – 070: Schilderclub Pluspalet stond in het vorige jaarverslag ten onrechte in 

categorie D 
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D – 059: Jongeren van Vroeger aangemeld december 2016 

D – 120: Stichting SeniorWeb Tegelen aangemeld december 2016 

 

G – 060: MAGYC Blerick is gestopt december 2016 

G – 113: Beweeg Bewust Witte Kerk 09 

G – 114: Zumba Gold Team 

G – 115: Gymgroep “de Dörpel Maedjes” 

G – 116: Gymgroep de Springers 

G – 117: Gymclub “d’n Dörpel” 

G – 118: Sportclub DAC ‘59 

 

H – 205: Beweeg Bewust Emmastraat 3 gestopt december 2016 

H – 225: Dansen Blerick Muspelheim gestopt december 2016 

 

I – 031: Biljartclub de Veerpaerdjes gestopt december 2016 

 

J – 119: Kaegelclub V.K.C. aangemeld november 2016 

 

K – 109: Net ’t net aangemeld juli 2016 

 

L – 120: Bridgeclub BRIDGE-ZELLIG aangemeld december 2016 

 

 

c. TOTALE ACHTERBAN 
 

In de loop van 2012 is de registratie van onze achterban zodanig opgezet, dat 

we de dubbeltellingen van senioren, die lid zijn van meer dan één aangesloten 

vereniging, kunnen uitfilteren. Hierdoor kunnen we nu ook zuiver de stand van 

zaken opmaken m.b.t. het aantal senioren in onze achterban: leden van aange-

sloten verenigingen en donateurs. 

 

 

stand per einde van het jaar: 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal aantal leden van alle aangesloten 

organisaties: 
2.025 2.301 2.701 2.768 2.814 

Honderden senioren zijn lid van meer dan een 
(soms wel vier!) aangesloten verenigingen. 

Het aantal aangesloten senioren via de aangeslo-
ten verenigingen is: 

 

 

 

1.912 

 

 

 

2.147 

 

 

 

2.375 

 

 

 

2.496 

 

 

 

2.495 

Totaal aantal donateurs: 563 1.031 1.513 1.904 2.324 

Totaal aantal aangesloten senioren: 2.475 3.178 3.888 4.400 4.819 
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7. FINANCIËLE INFORMATIE PENNINGMEESTER 
 

 

Ook in dit jaarverslag hebben we de exploitatierekening opgenomen (zie volgen-

de pagina) 

 

a. TOELICHTING 
 

Ten opzichte van de exploitatierekening van 2015 zijn  er geen grote verschillen. 

 

• Ook nu weer hebben we dank zij sponsoring sport- en spelbenodigdheden 

kunnen aanschaffen voor de bij ons aangesloten verenigingen. 

 

• Het aantal donateurs blijft fors groeien. Ondanks de kleine jaarlijkse bijdra-

ge van € 5,- per donateur, stegen deze inkomsten met bijna € 2.000,- 

 

• De bijdragen van de leden van aangesloten verenigingen zijn flink gedaald. 

Dit komt omdat we in 2016 gestart zijn met een ander beleid. Voor alle le-

den van de bij ons aangesloten clubs hanteren we nu één tarief: € 2,- per 

jaar. 

 

• De commerciële activiteiten: de Bewaargids, de pasjes en de Nieuwsbrief, 

leverden netto ook weer meer op. 

 

• Het totaal van alle activiteiten is vrijwel budget-neutraal. 

 

• De bestuurs- en administratiekosten zijn met bijna € 1.000,- gestegen. 

• De reden hiervoor is tweevoudig: 

o uitbreiding van het bestuur 

o toename van het aantal clubs en donateurs 

 

• Het totaal van al deze verschillen heeft er toe geleid dat we ook 2016 heb-

ben kunnen afsluiten met een positief resultaat van ruim € 4.600,- 

 

 

R.A.M. (Rob) Theeuwen 

Penningmeester SOB Venlo 
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b. EXPLOITATIEREKENING 2016 
 

 

 

Exploitatierekening 2016 

INKOMSTEN 

 
  Sponsoring   8.517,10  

    Subsidie Gemeente Venlo   1.000,00  

    Rente   417,87  

    Donateurs   11.708,00  

    
Bijdrage leden van aange-

sloten verenigingen 
  4.692,00  

    Commerciële activiteiten   9.509,03 

  Seniorenzittingen   -372,79    

  Zomerparkfeest   1.000,00    

  Incidentele activiteiten   -635,62   

    Totaal activiteiten   -8,41 

 

    Totaal inkomsten   35.835,59 

 

UITGAVEN 

  
Bestuurs- en administra-

tiekosten 
  -9.594,47   

  Verzekeringen/bankkosten   -1.445,14   

  Kosten Algemeen Overleg   -350,90   

  Diverse uitgaven   -280,80    

    Totale kosten   -11.671,31 

    Div. voorz.    -5.000,00  

 

    Totaal uitgaven   -16.971,31 

 
  Meer ontvangen     19.164,28  

  Totaal afschrijvingen     -14.491,87 

 

    VOORDELIG SALDO   4.672,41 
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8. JAAROVERZICHT 
 

a. "DAGROUTINE" 
 

Waar zijn we als bestuur zoal mee bezig geweest in 2016? 

NB. Voor PR zaken zie volgende paragraaf. 

• Onze maandelijkse bestuursvergadering. In 2016 hebben we 12 bestuurs-

vergaderingen gehad. 

• Ook in 2016 hebben we als SOB-bestuur veelvuldig, zo goed als dagelijks, 

onderling overleg gehad. 

• In 2016 hebben we veel tijd gespendeerd aan het zoeken naar mogelijk 

nieuws bestuursleden. 

• Heel erg veel tijd hebben we besteed aan de activiteiten. In hoofdstuk 9 

zetten we de activiteiten van 2016 nog eens op een rij. 

• In 2016 hebben we elf nieuwsbrieven uitgegeven. In principe steeds aan 

het begin van de maand, behalve in augustus. 

• Door de nieuwsbrieven worden onze aangesloten senioren er iedere keer op 

gewezen wat SOB Venlo allemaal te bieden heeft aan haar achterban.  

• Contact met aangesloten verenigingen over hun wensen en behoeften. 

Waar mogelijk direct inspelen op deze wensen en behoeften. 

• Contact met aangesloten verenigingen "met problemen". Zo af en toe klop-

pen verenigingen bij ons aan met allerlei vragen. We willen nadrukkelijk 

blijven herhalen dat we onze aangesloten verenigingen graag met raad en 

daad bijstaan. Bijstaan betekent helpen en betekent niet beslissingen ne-

men voor die vereniging! 

• Contact met aangesloten verenigingen over aanschaf, onderhoud of vervan-

ging van materiaal (biljarts, biljartlakens, biljartballen, sjoelbakken, koers-

balmatten, speelkaarten, kiensets, enz.). 

• Contact met ‘nog niet aangesloten’ verenigingen over mogelijke aansluiting. 

• Contact met (potentiële) sponsoren over hun mogelijke bijdrage. 

• Onze website (www.sobvenlo.nl) vraagt steeds aandacht. De beschikbare 

tijd hiervoor is helaas nog steeds niet voldoende. 

• Bijwonen van diverse recepties: jubilea, afscheid van bestuursleden, prin-

senrecepties, etc. 

• Tenslotte nog een belangrijk onderdeel van onze dagroutine. Wij blijven 

permanent op zoek naar mensen die ons willen helpen. Bestuurlijke en uit-

voerende hulp blijft welkom. Bent u of kent u iemand die ons op een of an-

dere manier wil helpen? Neem dan contact op met ons secretariaat. 

 

b. APART HET VERMELDEN WAARD 
 

• In 2016 hebben we afscheid genomen van Frans Faessen. Frans heeft zich 

meer dan twintig jaar ten volle ingezet voor SOB Venlo. In de eerste 14 jaar 

als vice-voorzitter en vervolgens 6 jaar als voorzitter. Hij was direct betrok-

http://www.sobvenlo.nl/
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ken bij de enorme groei in achterban en activiteiten. Op 31 maart hebben 

genodigden de gelegenheid gekregen om afscheid te nemen van Frans. 

Daarna heeft het bestuur op passende wijze afscheid genomen. Uiteraard is 

echtgenote Jo ten volle betrokken bij de dankbetuigingen. Frans is benoemd 

tot ere-voorzitter van SOB Venlo. 

 

c. PR ZAKEN 
 

Ons PR-pakket heeft inmiddels een interessante en stabiele invulling gekregen. 

 

Op de eerste plaats de Senioren 55+ Bewaargids met informatie en aanbiedin-

gen. Het maken in het najaar kost veel tijd en energie: adverteerders, inhoud, 

lay-out en druk. Vervolgens de mega klus van de eerste verspreiding in de 1e 

week van januari. In de loop van het jaar zorgen we dat deze gids zichtbaar blijft 

op allerlei plaatsen. Ook zorgen we dat nieuwe aangesloten senioren deze gids 

krijgen. 

 

Op de tweede plaats de SOB seniorenpas. Ook hier de mega klus van de eerste 

verspreiding. Maar ook de maandelijkse nalevering naar nieuwe aangesloten se-

nioren. De SOB seniorenpas (= korting pas) blijkt te worden gewaardeerd door 

onze aangesloten senioren. 

 

Op de derde plaats de maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief is uitgegroeid 

tot het belangrijkste communicatiemiddel tussen SOB bestuur en onze aangeslo-

ten senioren. 

De nieuwsbrieven staan met name vol met activiteiten (zie hoofdstuk 9). Ook 

vragen we regelmatig aandacht voor initiatieven, die niet van SOB Venlo zijn, 

maar waar we wel achter staan. 

 

Op de vierde plaats onze website. Veel mensen weten de weg te vinden naar dit 

communicatiemiddel. Het actueel houden van de website blijft aandacht vragen. 

De website van 2016 is verfraaid, maar we blijven werken aan verbeteringen. 

 

d. NAJAARSOVERLEG | 26 OKTOBER 2016 
 

Met de besturen van alle aangesloten sociëteiten, clubs en verenigingen had SOB 

Venlo t/m 2014 twee maal per jaar een overleg, de zgn. Grote Adviesraad. 

 

Om twee redenen heeft het SOB Bestuur in 2015 besloten om over te stappen 

naar een overleg één keer per jaar. 

• Door de nieuwsbrief is er gewoon minder behoefte aan overleg. 

• Het aandeel individueel aangesloten senioren is sterk gestegen. Ook voor 

hen achten wij periodiek overleg wenselijk. 
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Dit najaarsoverleg is in principe voor onze hele achterban: 

• We blijven rekenen op bestuursafvaardigingen van alle aangesloten vereni-

gingen. 

• Individueel aangesloten senioren zijn na aanmelding van harte welkom. 

 

In dit overleg geeft SOB Venlo informatie over activiteiten, plannen, nieuws uit 

het Seniorenplatform, nieuws over de WMO. Hier evalueren we ook samen de 

afgelopen periode c.q. activiteiten. Hier bespreken we wensen en behoeften van 

senioren. 

 

Dit overleg wordt ook gebruikt om een of meerdere sprekers uit te nodigen over 

onderwerpen die van belang kunnen zijn voor senioren. 

 

Beknopte samenvatting van het najaarsoverleg 2016: 

 

• Aanwezig 107 personen. 

• Welkom aan onze eigen achterban: vertegenwoordigers van aangesloten 

verenigingen en (17) individueel aangesloten senioren (donateurs). 
• Welkom aan de gasten: KBO Venlo-Blerick, Jongeren van Vroeger, VAC Wo-

nen en Alzheimer Nederland). 
 

• Doelstelling naast (vanaf 1972) ‘voorkómen van eenzaamheid van ouderen’, 

ook steeds meer ‘deelname aan participatiemaatschappij’. 

• Jaarverslag 2015 wordt toegelicht. 

• Overzicht ‘afspraken en spelregels tussen SOB Venlo en aangesloten ver-

enigingen’ wordt toegelicht. 
• Structuur en invulling van SOB Bestuur en SOB team worden opnieuw toe-

gelicht. 

• Presentatie VAC Wonen: De woonconsument helpen om zijn woonkwaliteit, 

ook m.b.t. “zo lang mogelijk thuis blijven wonen” te verbeteren. 
• Presentatie ‘Dementie (algemeen) en de ziekte Alzheimer’. 

 

• Bespreking activiteiten: evalueren, vooruitkijken, nieuwe ideeën. 

 

e. OVERIG OVERLEG 
 

• Overleg met alle ouderenorganisaties in het SeniorenPlatform Venlo. Dit 

platform bundelt de belangen van alle seniorenorganisaties in Groot Venlo. 

Met betrekking tot de aangelegenheden in het sociaal domein als klankbord 

voor de WMO-Raad en met betrekking tot de overige domeinen als zelfstan-

dig orgaan. 

In het kader van de WMO is de WMO-Raad vanaf 1 januari 2013 nog de 

enige adviesraad voor de gemeente in het sociaal domein. 

• Overleg met partijen als Woningstichting Venlo-Blerick, Antares Wonen Te-

gelen, Urbanus Woonservice Belfeld, De Zorggroep, Proteion Thuiszorg, 

Stichting Wel.Kom, Stichting Dichterbij over het oprichten van ontmoe-
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tingsmogelijkheden voor senioren van 55 jaar en ouder in de zgn. "grijze 

wijken", in WoZoCo's (WoonZorgComplexen), in appartementencomplexen 

binnen de gemeente Venlo. 

• Overleg met diverse organisaties over armoede-, gehandicapten- en vrijwil-

ligersbeleid. 

• Overleg met het Gemeentelijk Sportbedrijf. 
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9. ACTIVITEITEN 
 

SOB Venlo heeft een aantal activiteiten voor alle aangesloten senioren: de leden 

van de aangesloten verenigingen en onze donateurs. 

Uiteraard kan niet iedereen overal aan meedoen. Soms schikt het gewoon niet. 

Soms spreekt het niet aan. Soms moeten er om financiële redenen keuzes wor-

den gemaakt. Hoe dan ook, wij proberen te zorgen voor een zo breed mogelijk 

palet aan mogelijkheden. Nieuwe suggesties of ideeën zijn altijd welkom.  
 

  Categorie (I): De activiteiten die we (mede) organiseren. 
 

a. SENIORENZITTINGEN | 25, 27 EN 28 JANUARI (I) 
 

De seniorenzittingen aan het begin van het kalenderjaar zijn voor veel van onze 

aangesloten senioren het hoogtepunt van het vastelaoves seizoen. Dit is vaak 

het enige moment dat ze daadwerkelijk een stukje vastelaovend meebeleven. 

Wij doen er alles aan om dit in stand en aantrekkelijk te houden. 

Ook in 2016 hebben we weer kunnen genieten van drie prachtige zittingen. De 

seniorenzitting op 25 januari in 't Raodhoès in Blerick (met vlaai !) was fan-tas-

tisch! Graag hadden we meer dan de 204 bezoekers willen begroeten op deze 

geweldige avond, met een heerlijke mix van kijken, luisteren en vooral lachen. 

De seniorenzittingen in de Maaspoort in Venlo samen met Jocus waren op 27 en 

28 januari. Woensdag 27 januari was praktisch uitverkocht met 446 bezoekers. 

Ook donderdag 28 januari waren we erg tevreden met een bezetting van 365 

bezoekers. Opnieuw heeft iedereen genoten van twee geweldige ‘identieke’ zit-

tingen. Heel bijzonder was de donderdag zitting, de laatste seniorenzitting onder 

leiding van scheidend vorst Joeccius XI, Harry Pouwels. Dit was tevens zijn laat-

ste zitting überhaupt, een feit waar Jocus gepast aandacht aan heeft gegeven. 

 

b. SENIORENCAFÉ VENLOOP | 17 MAART (I) 
 

De Venloop heeft in 2014 een nieuw initiatief opgepakt: het seniorencafé op de 

donderdag voor het eigenlijke loopevenement. Een informatief programma met 

allerlei onderwerpen voor senioren, hun familieleden en hun mantelzorgers. 

De derde versie in 2016 van het Seniorencafé was opnieuw een stap vooruit qua 

organisatie, programma en deelname. Met name het enthousiasme van Forever 

Young Venlo spatte er van af en sloeg over op een groot deel van het publiek. 

 

c. SOB VENLO DAG | LIMBURGS MUSEUM | 15 APRIL (I) 
 

De jaarlijkse SOB Venlo Dag in het Limburgs Museum stond dit jaar in het teken 

van films en foto’s over Limburg in de 1e helft van de vorige eeuw. Daarnaast 

was het genieten van het schitterende realistische werk van Helmantel. 
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Aansluitend was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een diner met enkele 

ouderwetse Limburgse gerechten: grootmoeders groentesoep en “zoor vleis”. 

 

c. ROLLATORSTORM | 26 MEI 2016 (I) 
 

Rollatorstorm is een nieuw onderdeel van VenloStormt. Een eenvoudige variant 

van VenloStormt voor mensen die fysiek wat minder mogelijkheden hebben. Dit 

onderdeel is helaas door te geringe belangstelling niet doorgegaan. In 2017 komt 

er zeker een nieuwe poging voor deze doelgroep. 

 

d. ZOMERCONCERT | SOB VENLO & FORTISSIMO | 3 JULI (I) 
 

Dit nieuwe initiatief van SOB Venlo en Showorkest Harmonie Fortissimo is met-

een de eerste keer grandioos geslaagd. Dit concert is speciaal gegeven voor alle 

relaties van SOB Venlo en Fortissimo en vond plaats in openluchttheater De 

Doolhof in Tegelen. Circa 500 bezoekers hebben dit 1e zomerconcert bijgewoond. 

Hopelijk het begin van een mooie traditie. 

 

e. SOB VENLO DAG KASTEELTUINEN | 31 JULI (I) 
 

Op zondag 31 juli waren we weer te gast in de Kasteeltuinen. Kasteel en Tuinen 

worden met het jaar mooier en verzorgder! Heerlijk weer, één stevige bui, veel 

te zien, gezellige gezamenlijke lunch, prachtig optreden van Festina Lente, kort-

om genieten voor onze 170 bezoekers. 

 

f.  SENIORENDAG ZOMERPARKFEESTEN | 26 AUGUSTUS (I) 
 

In 2016 zijn we weer terug gegaan van twee naar een voorstelling. Op het laat-

ste moment is besloten om deze seniorenmiddag in de buitenlucht te houden. 

Met die temperatuur, met zoveel senioren in de tent was onverantwoord. Door 

het begrip en de waardering voor deze verplaatsing werd de rommelige start 

graag voor lief genomen. Onze 427 bezoekers hebben genoten van deze warme, 

gezellige middag met een puik programma. 
 

g.  DE “FRANS FAESSEN WISSELTROFEE” | 28 OKTOBER (I) 
 

Op 28 oktober organiseerde SOB Venlo voor de eerste keer het Groot Venloos 
Kampioenschap voor senioren-biljarters. In activiteitencentrum Zalsershof speel-

de de kampioen van de Venlose Senioren Bond ’t Kläöske 2 tegen de kampioen 
van Tegelse senioren ’t Heibloempje A. 
Deze drukbezochte wedstrijd eindigde in een 6-2 overwinning voor ’t Kläöske. 

Frans Faessen, ere-voorzitter van SOB Venlo overhandigde het winnende team 

de naar hem genoemde wisseltrofee. Een zeer geslaagde, prettige biljartmiddag, 

die volgens iedereen het begin moet zijn van een lange mooie traditie! 
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  Categorie (II): activiteiten van anderen, die wij voor een speciale 

prijs mogen aanbieden aan onze aangesloten senioren. 

 

h. MAASPOORT | HELE JAAR DOOR (II) 
 

Sinds seizoen '14-'15 is er een nieuwe formule voor de aanbiedingenpakket van 

de Maaspoort voor onze aangesloten senioren. Iedere aangesloten senior mag 

één voorstelling (uit een geselecteerd pakket voorstellingen) bijwonen voor de 

speciale prijs van € 12,50. Afhankelijk van de keuze, kan dit een korting zijn van 

bijna 70% ! De geselecteerde aanbiedingen staan vermeld in onze nieuwsbrief. 

 

i. BIBLIOTHEEK VENLO | HELE JAAR DOOR (II) 
 

Bibliotheek Venlo heeft regelmatig interessante programma’s, zeker ook voor 

onze achterban. Wij vermelden die graag in onze nieuwsbrief en we weten dat er 

animo voor is.  

 

j. FORTISSIMO VASTELAOVESKÓNZERT | 1 FEBRUARI (II) 
 

Ook dit jaar heeft Fortissimo ons weer in de gelegenheid gesteld om kaarten met 

een interessante korting aan te bieden aan onze aangesloten senioren. Hiervan is 

gebruik gemaakt door 70 van onze aangesloten senioren. Iedereen heeft weer 

genoten van een fantastisch concert. 

 

k. MATTHÄUS PASSION / TEGULA CULTURA | 19 MAART (II) 
 

Na de geslaagde uitvoering van vorig jaar stond dit jaar een meer traditionele 

versie op het programma, met groot koor, een prachtig kamerorkest en goede 

solisten. Slechts 10 senioren uit onze achterban hebben van onze aanbieding 

namens Tegula Cultura gebruik gemaakt. 

 

l. BUITENBAD GROOT VENLO | MEI T/M AUGUSTUS (II) 
 

Speciale aanbiedingen voor het zomerseizoen. Op 23 mei, 17 juni en 13 juli spe-

ciale Seniorendagen SOB Venlo: Bewegen voor Ouderen, Nordic Walking, 

Aquarobics en Jeu-de boules. 

 

m. VENLOSE REVUE | 5 OKTOBER (II) 
 

De Venlose Revue was in het najaar weer te bewonderen, nu met de voorstelling 
Schoëne Schien. Als aanloop naar de tweede serie heeft de Venlose Revue op 5 

oktober nog een extra generale repetitie houden. Deze generale repetitie is een 
volwaardige uitvoering, compleet met kostumering, grime, figuranten, etc. 
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Deze fantastische avond was alleen voor de achterban van SOB Venlo, tegen een 

zeer aantrekkelijke prijs, inclusief koffie en vlaai. 
Een volle zaal met 712 bezoekers heeft genoten. Van meerdere spelers hebben 

we achteraf gehoord dat ze dit de leukste avond vonden van de hele cyclus! 
 

n. KERSTCONCERT | 11 DECEMBER (II) 
 

Op 11 december heeft het operette Kwartet Venlo, samen met enkele gastmuzi-

kanten, weer een kerstconcert aangeboden aan de aangesloten senioren van 

SOB Venlo. Circa 80 senioren hebben in Limianz genoten van een gevarieerd 

(kerst-)concert in een sfeervolle ambiance. 

 

 

  Categorie (III): activiteiten van anderen, die we graag onder de aan-

dacht brengen van onze aangesloten senioren. 
 

o. VELDEKE JUBILEUMBOOK 
 

Bij gelegenheid van het jubileum van Veldeke Limburg is er een jubileumboek 

“Veldeke 90 jaor” uitgegeven. Voor de SOB achterban met korting te koop. 

 

p. RESTO VAN HARTE | ‘IEDERE’ DINSDAG (III) 
 

Wij staan helemaal achter dit mooie initiatief. In principe iedere dinsdag een 

goede, verse maaltijd voor zeer weinig geld. Maar vooral ook een mogelijkheid 

tot contact. Vaak met een speciaal thema, zoals bijvoorbeeld op 12 april een 

ontmoetingsavond Syrië - Limburg. 

 

q. DANSMATINEES IN DE VENLONAZAAL | 24 APRIL EN 29 MEI (III) 
 

Sinds enige tijd kan er in Venlo weer gedanst worden en wel in de Venlonazaal. 

Een orkest én een dj zorgen voor de juiste ambiance met hitjes van toen. Het 

dansen… dat zult u zelf moeten doen. 

 

r. ‘LANGER THUIS MET GROENE KRUIS’ | 4 JUNI (III) 
 

Op 4 juni organiseerde Groene Kruis Ledenorganisatie in samenwerking met VGZ 

in ’t Raodhoès in Blerick een speciaal evenement: ‘Langer thuis met Groene 
Kruis’. Ook SOB Venlo was aanwezig met een stand. 


