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1. Coronacrisis en hoe verder? 
 

Het bestuur van S.O.B. heeft onlangs een vergadering belegd met als belangrijkste onderwerp:  
 

“Hoe gaan wij verder in deze fase van de coronacrisis en daarna?” 
 
Hierbij is een aantal onderwerpen de revue gepasseerd, waarvan wij u graag op de hoogte brengen in deze 
Nieuwsbrief. 
 
2. Aangesloten clubs 
 

Er zijn clubs die al weer opgestart zijn. Welke clubs zijn nog niet gestart? Welke bezwaren ervaart men bij het 
opstarten van eigen activiteiten? Onze contactpersonen gaan met de clubs bellen om de stand van zaken te 
bespreken. 
 
 

3. Activiteiten S.O.B. 
 

Alle activiteiten zijn geschrapt in de afgelopen maanden, ook die van S.O.B. natuurlijk. Wij gaan kijken welke 
activiteiten we eind dit jaar of in 2021 weer door kunnen laten gaan, binnen de kaders die door RIVM/Overheid 
worden voorgeschreven. Waarschijnlijk zal het om kleinschalige activiteiten gaan. Daarnaast gaan we bekijken 
welke kleinschalige evenementen met name in de wijken, buurten en dorpen binnen de gemeente Venlo mo-
gelijk zouden kunnen zijn. 
 

Voor de afwikkeling van de doorgeschoven Passiespelen, Maaspoort voorstellingen e.d. verzoeken wij u om 
de communicatie hierover via de pers te volgen. 
 
4. Jaarbijdrage aangesloten clubs 

 

Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse bijdrage van aangesloten clubs niet te wijzigen. Ook voor 2021 zal 
dus dezelfde bijdrage  van slechts  € 2,00 per lid van de club gefactureerd worden, net zoals voorgaande 
jaren. 
 
5. Contributie 
 

De inkomsten uit contributie zijn een belangrijke inkomstenbron voor S.O.B. die wij niet kunnen missen. Het 
bestuur heeft besloten ook dit jaar de contributie zoals gewoonlijk te innen. De afgegeven incasso-machtigin-
gen lopen gewoon door. In het najaar ontvangen de leden die nog geen incasso-machtiging hebben afgege-
ven, een brief met verdere informatie. Maak nu nog geen geld over. 
 
 

6. Bewaargids 2021  
 

Net als voorgaande jaren zal er in principe weer een nieuwe Bewaargids 2021 worden uitgebracht. De vorm 
en inhoud van deze Bewaargids zal voor een groot deel afhangen van de advertenties. Door de gevolgen van 
de coronacrisis kan het zijn dat er minder advertenties geplaatst worden. In dat geval zullen we misschien 
kosten moeten besparen in de vorm en omvang, om de Bewaargids toch mogelijk te maken. 
 
7. Andere zaken 

 

We hebben in deze Nieuwsbrief een aantal onderwerpen de revue laten passeren om u op de hoogte te 
brengen van de ontwikkelingen. Misschien zijn er onderwerpen die u mist of blijft u met vragen zitten. In dat 
geval kunt u een mail sturen naar info@sobvenlo.nl of bellen met 06-82173525. 
 

In memoriam 
Op 29 mei is Jos van Haren overleden. Jos was bestuurslid van de Niet Rokers Bridge Club Venlo, aan-
gesloten bij S.O.B., postbezorger bij S.O.B. en is contactpersoon bij ons geweest voor bridgeclubs. Wij 
hebben Jos leren kennen als een zeer betrokken persoon. Hij was een verbinder pur sang. Stond altijd 
klaar om vanuit zijn rol als contactpersoon bij een voorkomend probleem naar een oplossing te zoeken. 
Dit altijd  vanuit een positieve instelling. Wij zullen Jos missen. Wij wensen zijn echtgenote Hetty en zijn 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte.  
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AGENDA 
Voor meer informatie:      
De Maaspoort:  077-3207222      City Cinema, Luxor:  077-4741234 
De Garage:   077-3514252       De Nieuwe Scene:  077-3518183 
Limburgs Landschap:  077-4737575     Stadsbibliotheek:  077-3512446 
 

Datum: Locatie: Onderwerp: Begin: Informatie: 

vr 3 jul De Nieuwe Scene The Barefoot Emperor 14:30 De Nieuwe Scene 
vr 3 jul De Nieuwe Scene Un Divan á Tunis 15:00 De Nieuwe Scene 

za 4 jul De Doolhof Op de Venlose vloer 19:30 De Garage 

vr 10 jul De Doolhof Matinee 14:30 De Garage 

vr 10 jul De Nieuwe Scene La Vérité 14:30 De Nieuwe Scene 
vr 10 jul De Nieuwe Scene About Endlessness 15:00 De Nieuwe Scene 

vr 17 jul De Nieuwe Scene Lillian 14:30 De Nieuwe Scene 
vr 17 jul De Nieuwe Scene Dark Waters 15:00 De Nieuwe Scene 

vr 24 jul De Nieuwe Scene Do the Right Thing 14:30 De Nieuwe Scene 
vr 24 jul De Nieuwe Scene Ema 15:00 De Nieuwe Scene 

vr 31 jul De Nieuwe Scene Der Fall Collini 14:30 De Nieuwe Scene 
vr 31 jul De Nieuwe Scene La Bonne Épouse 15:00 De Nieuwe Scene 

vr 21 aug City Cinema André Rieu met Magical Maastricht 19:00 City Cinema 
za 22 aug City Cinema André Rieu met Magical Maastricht 19:00 City Cinema 

zo 23 aug City Cinema André Rieu met Magical Maastricht 16:00 City Cinema 
 
 
 
 

Vrijwilligers Gezocht 
 

 
 
 
 

S.O.B. maakt gebruik van een groep eigen postbezorgers voor de bezorging van post voor de achterban. 
Deze post betreft maandelijks de Nieuwsbrief en Aankondigingen voor leden zonder e-mail en halfmaan-
delijks de bezorging van pasjes en Bewaargidsen bij nieuwe leden. Daarnaast worden bij alle leden in janu-
ari van ieder jaar de bewaargidsen en nieuwe ledenpasjes bezorgd. Ook grotere hoeveelheden bewaar-
gidsen worden bij onze adverteerders en op vele andere plaatsen bezorgd.  
 

S.O.B. is op zoek naar een postbezorger voor het centrum van Venlo, ruim gezien. 

 
Leden van S.O.B. die interesse hebben, kunnen een mail sturen naar secretaris@sobvenlo.nl  
of bellen met 06-82173525 
 
 

 
 
 
 

“Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren” 
 

mailto:secretaris@sobvenlo.nl

