
Verslag Voorjaarsoverleg 
Datum : 22 mei 2019 

Locatie : de Wylderbeek Venlo 
 

Aanwezig  : 25 clubs; 32 clubleden, 25 leden 
Afgemeld  : 9 clubs, Bestuursleden W. Bot en T. Hendrickx 
Aanwezig bestuur : F. Uiting, B. Ficker, R. Pala, F. Hoedemaekers, A. van der Horst,  
  

1. Opening 
Funs Uiting heet alle aanwezigen (vertegenwoordigingen aangesloten clubs, individueel aangesloten 
leden en S.O.B.- teamleden) van harte welkom.  
Speciaal welkom aan onze gasten Sjors Peeters, Annet Schreurs en Tom Minten. 
Het aantal deelnemers aan dit Voorjaarsoverleg is beduidend lager dan voorgaande keren. Wellicht 
spelen het tijdstip, de datum of het mooie weer hierin een rol. 
Het bestuur van S.O.B. is sowieso van plan om te zien of we een andere invulling kunnen geven aan 
het Voorjaarsoverleg. 
 

2. Presentatie bestuur met portefeuilles 
Voorzitter Funs Uiting. 

Zie Powerpoint presentatie dia 4.  
 

 
 

3. Presentatie Jaarverslag 2017 
Secretaris Ben Ficker 

Zie Powerpoint presentatie dia 5 t/m 11. Enkele geselecteerde dia’s: 
 

 
 

 



 
 

4. Presentatie financieel jaarverslag 2017 
Penningmeester Roger Pala 

Zie Powerpoint presentatie dia 13 t/m 16. Enkele geselecteerde dia’s: 
 

 
 
Een bestuurslid van BOS vraagt waarom alle leden van BOS 2 euro moeten betalen, terwijl ze ook al 
lid zijn bij een andere club, die bij S.O.B. is aangesloten. 
Het antwoord op deze vraag komt aan de orde bij agendapunt 5. 
 

5. Mededelingen van het bestuur 
Voorzitter Funs Uiting 

Zie Powerpoint presentatie dia 17 t/m 20. Enkele geselecteerde dia’s: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antwoord op de vraag gesteld onder agendapunt 4. Zie dia 20:  
Een lid van BOS betaalt geen 2 euro aan S.O.B.. Een aangesloten club betaalt een jaarlijkse bijdrage 
aan S.O.B. voor de ondersteuning die S.O.B. biedt aan de club. Dat grote clubs meer betalen dan 
kleine clubs is logisch. Daarom bepaalt het aantal leden van een club de hoogte van de jaarlijkse 
bijdrage. 
 

6. Portefeuille Sport en Bewegen 
Voorzitter Funs Uiting, bij afwezigheid van Wilmi Bot wegens ziekte. 

Zie Powerpoint presentatie dia 21 en 22. 



 
Een deelnemer aan het overleg, uit de zaal, stelt de vraag hoe het mogelijk is dat er een tekort aan 
matten is in de gymzaal waar zij gebruik van maken. Er zijn matten weg gehaald. 
Wethouder Sjors Peeters, die aanwezig is i.v.m. een presentatie die hij geeft, zal deze vraag 
meenemen en terugkoppelen naar de betreffende club: Gymclub St. Jozef in Tegelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Portefeuille Sociaal Domein 

Bestuurslid Sociaal Domein Fer Hoedemaekers 
Zie Powerpoint presentatie dia 23 t/m 27. Enkele geselecteerde dia’s: 

Hij  geeft vervolgens het woord aan Jac Ewals van TZBO (Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep) 
Deze benoemt de kernactiviteiten van TZBO. 
Een club kan een promotiefilmpje laten maken door TZBO. 
TZBO kan ook naar een bepaalde locatie komen om opnames te maken of om een film te tonen. 
TZBO zoekt uitbreiding van activiteiten in de gehele gemeente Venlo. 
Heeft zich aangesloten bij S.O.B. en wil graag met S.O.B. en de aangesloten clubs samenwerken. 
Alles wordt door vrijwilligers gedaan bij TZBO.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden, ook voor het doen van vrijwilligerswerk bij TZBO. 

 
8. Portefeuille PR&C 

Bestuurslid PR&C Ank van der Horst 
Zie Powerpoint presentatie dia 28. 
 

 
 

 



 
9. Portefeuille activiteiten 

Bestuurslid Ank van der Horst, wegens afwezigheid Truus Hendrickx 
Zie Powerpoint presentatie dia 29 en 30. Enkele geselecteerde dia’s: 
 

 
 
De speciale filmvoorstellingen met ontbijt, koffie en vlaai of Prosecco vallen goed in de smaak. 
Er komt een plan om een filmclub op te richten. Hierover ziet u meer in de Nieuwsbrief. 
 

10. Vrijwilligerswerk, ‘Eigenaarschap’ 
Wethouder Sjors Peeters 

Zie Powerpoint presentatie dia 35 t/m 41. 
 
Programma: 

 Toelichting samenlevingsagenda 
 Terugblik 

 Uitkomst enquête 
 Uitkomst buurtcafés 

 In gesprek 
 
Resultaten buurtcafes: 

 Indeling van de wijk is onduidelijk 
 Functioneren wijkoverleg is ter discussie gesteld 
 Vaak geen reactie op meldingen gemeente Venlo 
 Vraag naar meer zichtbare handhaving 
 Vraag naar meer duidelijkheid over communicatiemogelijkheden met gemeente Venlo 

 
Er volgen enkele negatieve opmerkingen uit de zaal over de ervaringen. 
Dit betreft de communicatie, de slechte informatieverstrekking en de gehele gang van zaken. 
Veel informatie is terug te vinden op www. VenloOnline.nl. Dit is de gemeentelijke nieuwssite. Dat 
weten heel veel mensen niet. 
Slechts 6% heeft de enquête ingevuld die de gemeente verspreid heeft. 
Er komen 2 voorstellen uit de zaal: 

1. Nodig de mensen uit via clubs i.p.v. uitnodigingen naar alle buurtbewoners/wijkbewoners. 
Sjors Peeters zal dit idee meenemen. 

2. Waarom niet gewoon via de krant? 
Via de krant is niet zinvol, heel veel inwoners hebben geen krant of lezen hem niet. 
 

11. Vrijwilligerswerk 
Tom Minten van Vrijwilligers Centrale Venlo 
Annet Schreurs van SESAM Academie  

Zie Powerpoint presentatie dia 44 t/m 60. Enkele geselecteerde dia’s zijn toegvoegd. 
Hoeveel Nederlanders doen vrijwilligerswerk?  51% 
Hoeveel ouderen doen er vrijwilligerswerk?  48% 
Hoeveel Jongeren doen er vrijwilligerswerk?  52% 



 
 
Veel gehoord probleem: ‘Wij kunnen geen vrijwilligers/bestuursleden meer vinden’. 
Annet gaat in op de motivatie van vrijwilligers en de trends en de vrijwilligersmarkt. 
 

 
 
Hoe werven we vrijwilligers? 
“De kunst van het verleiden” (vergelijk het met daten) 
 

 
 
Zorg dat mensen uit de buitenste cirkels naar binnen bewegen. Zie dia 58. Het werkt niet om iemand 
zonder affiniteit met de club van de straat af te plukken en bestuurslid te maken. 
Tips: 
Werk niet met traditionele besturen maar met commissies. 
Automatiseer zo veel mogelijk en organiseer het werk anders. 

 
12. Rondvraag 

Buiten de opmerking dat de pennen bij de presentielijsten niet allen schreven, werd er geen gebruik 
gemaakt van de rondvraag. 
 
Sluiting: 
De gastsprekers kregen als dank voor hun bijdrage een bos bloemen aangeboden. 
Funs dankt de aanwezigen, bestuursleden en onze gasten Sjors Peeters, Annet Schreurs en Tom 
Minten voor hun bijdrage.  
Hartelijk dank en wel thuis. 
     

 


