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Verslag Najaarsoverleg 
 

 Datum : 31 oktober 2018 
Locatie : de Wylderbeek Venlo 

 

 
Aanwezig  : 28 clubs; 42 leden, 60 donateurs 
Afgemeld  : 5 clubs 
Aanwezig bestuur : F. Uiting, B. Ficker, R. Pala, W. Bot, F. Hoedemaekers, A. van der Horst,  

  T. Hendrickx 

 
1. Opening 

Funs Uiting heet alle aanwezigen (vertegenwoordigingen aangesloten clubs, individueel aangesloten 
senioren (donateurs) en SOB teamleden) van harte welkom, in het bijzonder aan Frans Faessen, Jac 
Ebus en Rob Teeuwen, ex-bestuursleden van SOB Venlo.  
 

2. Presentatie bestuur met portefeuilles  
De huidige samenstelling van het AB bestuur wordt gepresenteerd. Nieuw bestuurslid is Roger Pala, 
penningmeester. Wegens het opheffen van de functie 2e secretaris heeft het bestuur nu 7 
bestuurszetels.  
 

3. Presentatie Jaarverslag 2017 
Een korte toelichting door Ben Ficker, secretaris: 
 Afgelopen jaar zijn enkele Heisessies gehouden, met als thema’s: waartoe is SOB Venlo op 

aarde, doet SOB Venlo de goede dingen en doet SOB Venlo de dingen goed. 
 Doelstelling SOB Venlo: een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid van ouderen 

in de gemeente Venlo 
 Om het doel van SOB Venlo te dienen is de strategie tweeledig: ondersteunen van clubs en 

organiseren van activiteiten. 
 Groei van SOB Venlo: stijging van het aantal clubs, aantal aangesloten donateurs en aantal 

activiteiten; deelname aan de activiteiten is gestegen; steeds meer organisaties zoeken de 
samenwerking met SOB Venlo. 

 Clubs hebben moeite om het ledenaantal op peil te houden, nieuwe aanwas gaat moeizaam. 
Het bestuur wil de clubs uitnodigen om een plan van aanpak aan te leveren om nieuwe leden te 
werven met daarbij een financiële onderbouwing. SOB Venlo zal dit plan, na goedkeuring, 
financieel ondersteunen.  

 
4. Presentatie financieel jaarverslag 2017 

Middels een overzicht presenteert Roger Pala, penningmeester, de inkomsten/uitgaven. De stichting 
staat er financieel goed voor en heeft, gelet op het verleden, een aantal reserves opgebouwd. Deze 
reserves zijn t.b.v. de algemene reserves, noodfonds activiteiten, noodfonds investeringen clubs en 
jubileumviering.  
Vragen:  
Desgevraagd wordt aangegeven dat de hoogte van de reserves zodanig is dat SOB Venlo 2 jaar voort 
kan bestaan, als de inkomsten in de toekomst minder worden, bijv. door het wegvallen van subsidie 
van de gemeente Venlo. SOB Venlo wil toekomstgericht, duurzaam en persoonsafhankelijk zijn en 
daartoe zijn  maatregelen genomen. Ook wil SOB Venlo geld besteden om haar doelstelling te 
bereiken en de clubs blijven ondersteunen, voor het plezier dat mensen hebben als ze bij een club 
aangesloten zijn. 
  

5. Mededelingen van het bestuur 
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Bijdrage clubs:  
 Begin 2018 hebben alle aangesloten clubs een factuur ontvangen, € 2,00 per lid, ongeacht of 

een lid van meerdere clubs lid is. Deze werkwijze wordt gecontinueerd. Uitgangspunt hierbij is: 
een club betaalt een bijdrage aan SOB Venlo, grotere clubs betalen meer dan kleine clubs. 
Peildatum voor vaststelling bijdrage is jaarlijks op 1 januari. Geen tussentijdse peiling meer 
halverwege het jaar. Nieuwe leden die zich aanmelden gedurende het jaar krijgen direct een 
pasje, maar de club hoeft niet extra te betalen. Clubs dienen tijdig wijzigingen door te geven. 

 Clubs krijgen binnenkort de ledenlijst toegestuurd, met het verzoek deze te controleren en met 
correcties/aanpassingen (gemarkeerd) terug te sturen vóór 1 januari 2019 of een bericht te 
sturen dat de lijst klopt. Indien de ledenlijst niet tijdig retour wordt gestuurd, dan krijgen clubs 
de factuur op basis van de bij SOB Venlo bekend zijnde lijst. Pas als de facturen zijn voldaan, 
worden de pasjes geldig.  

 Gelet op de nieuwe privacywet wordt in de te sturen brief m.b.t. ledenlijst vermeld dat clubs 
zich door betaling akkoord verklaren met het privacyreglement en derhalve ook met publicatie 
van de gegevens van de contactpersoon van de clubs op de website van SOB Venlo.  

 Er is een reglement opgesteld met regels en voorwaarden voor clubs. Deze wordt aan de brief 
m.b.t. de ledenlijst toegevoegd. Het reglement wordt tevens op de website geplaatst. 

 
Vragen: 

- Een donateur betaalt € 5,-- per jaar, een lid van een club betaalt € 2,00, vanwaar dat 
verschil? Antw.: dit klopt. De basisgedachte is mensen te stimuleren om zich aan te sluiten bij 
clubs om zo eenzaamheid te voorkomen. Als een donateur € 5,00 heeft betaald en zich 
aansluit bij een club, dan kan de donateur restitutie vragen. 

- Bij de nieuwe werkwijze dient voor 01-01 de ledenlijst aangeleverd te worden. Een club geeft 
haar leden de gelegenheid om in december te betalen, maar leden die niet via de bank 
betalen kunnen half januari contant betalen. Daarna is pas de ledenlijst correct. Hoe hiermee 
om te gaan? Wellicht in december inventariseren wie lid wil blijven. Incidentele gevallen 
kunnen rechtstreeks met Ben Ficker, secretaris worden kortgesloten.  

 
Bijdrage donateurs:  
Binnenkort ontvangen donateurs het verzoek voor de jaarlijkse bijdrage, zodat in januari de gids en 
pasje worden kunnen verstrekt. Degenen die later betalen ontvangen gids en pas ook later. 
Mogelijkheid wordt onderzocht om vanaf volgend jaar middels een automatische incasso te betalen, 
dit is echter wel op vrijwillige basis. 
 
Informatie van clubs naar leden van clubs: 
Iedere maand wordt de nieuwsbrief digitaal verstuurd, maar ook per post naar aangeslotenen zonder 
email. Voorwaarden aan clubs als zij zich willen aansluiten, dat zij de nieuwsbrief doorgeven aan 
leden zonder email. SOB Venlo merkt dat een aantal besturen de nieuwsbrief niet op papier 
doorgeeft aan leden zonder email. Dringende oproep aan clubs om elke maand haar achterban goed 
te informeren.  
Vanuit het bestuur wordt gevraagd of dit tot bezwaren leidt binnen de clubs? 
Opmerkingen:   

- Is een kostenplaatje voor de clubs; papier en inkt. Suggestie: een aantal uitprinten en 
neerleggen. Is een prima oplossing. 

- Er zijn leden met emailadres die dit niet willen verstrekken aan de club, dan vindt de club het 
onnodig om uit te printen.  

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de club op welke wijze hiermee om te gaan.  
Verzoek aan clubs om te inventariseren welke leden een emailadres hebben, zodat zij de nieuwsbrief 
digitaal ontvangen ipv op papier.  
 
 
Naamswijziging SOB Venlo: 
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Niet SOB Venlo maar S∙O∙B Venlo; Senioren Ontmoeten en Bewegen.  
Het bestuur bekijkt mogelijkheden van een eventueel nieuw logo en nieuwe huisstijl.  
 

6. Uiteenzetting erfrecht en levenstestament 
Notaris Martens van Rivierdael Netwerk notarissen geeft een presentatie over erfrecht en 
levenstestament. De presentatie wordt als bijlage aan dit verslag gevoegd (bijlage).  
Kosten opstellen 1 testament/volmacht incl. BTW + € 425,00. Voor een echtpaar in totaal + € 650,00. 
Opstellen van én testament én levenstestament (4 aktes), in totaal + €1.000,00. Leden van SOB Venlo 
krijgen 10% korting. 
 

7. Portefeuille sociaal domein, korte toelichting Fer Hoedemaekers:  
 Recent is de gemeente Venlo met een aantal organisaties, waaronder SOB Venlo, een project 

gestart “samen sterk tegen eenzaamheid in Venlo” om eenzaamheid te voorkomen. 
Intentieverklaring is ondertekend om een aantal zaken op te pakken. Getracht wordt om op de 
lange termijn de eenzaamheid binnen de gemeente Venlo te verminderen en erover te praten. 
Goed is te weten waar men terecht kunt voor hulp en advies.  

 Aanpak van eenzaamheid zal wijkgericht worden aangepakt. Niet praten, maar doen. Kijken wat 
er al gebeurt, zaken met elkaar verbinden. Signaleren, bespreken en aanpakken.  

 Ook opdracht voor SOB Venlo: belangrijk dat mensen zich aansluiten bij clubs/organisaties voor 
ontmoeting en deelnemen aan activiteiten. 

 Oproep aan clubs: ideeën m.b.t. werven leden, kom met suggesties. Zoals reeds eerder 
besproken ondersteunt SOB Venlo deze initiatieven financieel.  

 
8. Portefeuille PR, korte toelichting door Ank van der Horst: 

 Nieuwsbrief: hierin worden alle evenementen vermeld, die SOB Venlo en ook andere 
organisaties organiseren. Verenigingen kunnen evenementen in nieuwsbrief laten vermelden, in 
overleg met secretaris. 

 De bewaargids: Achter in de gids is ruimte gecreëerd voor het maken van notities. Zij verwijst 
naar de aanbiedingen die in de gids vermeld staan. Maak er zoveel mogelijk gebruik van. 

 Zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om deel te nemen/mee te praten over PR.  
 

9. Portefeuille activiteiten, korte toelichting door Truus Hendrickx: 
 Korte terugblik op 2017: hoogtepunt waren de boottochten ihkv 45 jarig bestaan SOB Venlo. Dit 

was een groot succes. Meer dan 720 mensen genoten van een boottocht, hapje en drankje en 
muziek. Een geslaagde activiteit. Verder een nieuwe activiteit: het kerstconcert St. Caecilia op 2e 
Kerstdag.  

 In 2018: de samenwerking met Valuas College en Stella Duce met musicals zoals All shooked up 
en Love me tender. Op 9 december de musical Scrooge. Dit jaar voor het eerst de ontbijtbios. 
Ook dit was een groot succes en we zijn in overleg om dit een aantal keren te herhalen. Met de 
Kasteeltuinen is gekozen voor andere invulling: een herfstbuffet en wandeling door Enchanted 
Gardens. 

 Voor 2019: bezig met voorbereidingen voor de zittingen. Voor de toekomst meer samenwerking 
met organisatie, dat mensen daar zelf de kaarten bestellen. Nieuwe ideeën worden uitgewerkt. 
Heeft u nieuwe ideeën, laat deze horen.  

 
10. Rondvraag 
- 26 oktober was het Groot Venloos Biljartkampioenschap. Echter, datum ligt een half jaar tot 

7 maanden na de competities. Plan dit direct na competitie. Suggestie wordt aan 
contactpersoon Huub Valkenburg doorgegeven.  

- Elke dag is in zwembad Blerick “meer bewegen voor ouderen”. Waarom komen er niet meer 
mensen? Antw.: Kan gemeld worden bij de secretaris voor publicatie in de Nieuwsbrief.  

- Zaalhuren gemeente Venlo: brief ontvangen dat zaalhuren stijgen met 20%. In hoeverre is dit 
bij SOB Venlo bekend en hoe zit het met de korting? Antw.: Dit punt heeft de aandacht van 
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het bestuur. Op 5 november heeft het DB een afspraak met Frans Schatorjé, wethouder, en 
dit punt is onderwerp van gesprek.  

- Wat is de uiterste datum aanlevering kopij voor de Nieuwsbrief? Antw.: de Nieuwsbrief 
wordt elders gedrukt. De inhoud van de digitale en de papieren Nieuwsbrief is zijn  identiek. 
Derhalve moet de kopij de 20e van iedere maand aangeleverd zijn om geplaatst te kunnen 
worden.  

 
Sluiting: 
Nog een tip voor de clubs: gemeente Venlo verleent subsidies, elke vereniging/club heeft het recht 
om subsidie aan te vragen. Maak gebruik van dat recht.  
Funs dankt de aanwezigen, bestuursleden en de heer Martens voor hun bijdrage. Hartelijk dank en 
wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


