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nieuwsbrief  
 

 
 
 
 

 
 

1. Gelukkig Nieuwjaar 
 

Het bestuur van S.O.B. wenst u en uw dierbaren, heel veel geluk en gezondheid toe in 2021.  
Vorig jaar lanceerden we de slogan: “mensen hebben mensen nodig”. Die slogan bleek wel heel erg toepasselijk, 

zeker als we kijken naar wat er in 2020 allemaal gebeurd is. Mensen hebben mensen meer dan nodig kun 

je wel stellen. Daarom wil S.O.B. een belangrijke speler zijn in het Venlose op het gebied van senioren; wil S.O.B. de 
ontmoeting tussen en met senioren nadrukkelijk bevorderen. Wij zullen aan onze kant weer ons best doen om de 
aangesloten clubs te steunen bij hun activiteiten. Wij hopen en durven er ook van uit te gaan dat we dit jaar de draad 
weer op kunnen pakken en activiteiten kunnen aanbieden, zoals u gewend was, en nog meer als het even kan.  
 
 

2. Contributie 2021 
 

Nu het nieuwe jaar begonnen is, gaan wij ook de jaarlijkse contributie van u vragen. We zijn deze keer wat later met 
het innen van de contributie van de leden die geen machtiging hebben afgegeven. Andere jaren zal dit altijd uiterlijk 
in december zijn. Reeds heel veel direct aangesloten leden hebben reeds een incasso-machtiging afgegeven. Zij 
hoeven niets te doen. De contributie wordt bij hen in februari automatisch afgeschreven.  
Bent u lid van een aangesloten club, dan hoeft u ook niets te doen. De club betaalt een jaarlijkse bijdrage aan S.O.B.. 
Alle andere leden hebben tot 1 februari de tijd om de contributie over te maken. Alleen dan heeft u op tijd het 
nieuwe S.O.B.-pasje 2021. Wilt u ook van het gemak gebruik maken om dit automatisch te laten gebeuren? U kunt 
de betaling van de contributie dan niet meer vergeten. Vul dan een incasso machtiging in. Meer dan tweeduizend 
leden gingen u voor. U doet er ons een groot plezier mee omdat u ons helpt de administratieve lasten te verlichten. 
Via onze site www.sobvenlo.nl, tabblad ‘leden’, kunt u een machtiging afgeven. Of gebruik deze link: CONTRIBUTIE 
Alle direct aangesloten leden krijgen de volgende week een brief over de contributie. Leden die nog geen incasso-
machtiging hebben afgegeven krijgen een brief met daarin het formuliertje om een incasso-machtiging in te vullen. 
Als u zelf geld overmaakt, vermeld dan altijd uw S.O.B.-nummer. Anders kan uw betaling onopgemerkt blijven. 
 
3. S.O.B.-pasjes 2021 en Bewaargids 2021 
 

Omdat de contributie dit jaar, voor een deel, later betaald wordt, zullen ook de S.O.B.-pasjes later gedrukt en be-
zorgd worden. Dat geldt ook voor de Bewaargids 2021. Pas als wij weten wat ons ledenbestand is in 2021, laten we 
de pasjes en de Bewaargidsen drukken. Het bezorgen van de ruim 6000 pasjes en Bewaargidsen staat begin maart 
gepland. Deze latere levering kan alleen dit jaar omdat er geen Vastelaoveszittingen zijn. Wij gaan er van uit dat we 
in 2021 weer langzaam in een ‘normale’ situatie komen en dat de betaling van contributie van de leden die geen 
incasso-machtiging hebben afgegeven weer in november/december zal plaatsvinden. 
 
 

Vacatures bij Seniorenomroep Venlo 

 

Bij Stichting Seniorenomroep Venlo, voorheen Huisomroep TZBO, komt per 1 januari 2021 de functie 

van voorzitter vacant. Daarnaast is de omroep op zoek naar een nieuwe secretaris. 

 

Seniorenomroep Venlo maakt radioprogramma’s voor de steeds grotere groep senioren in de gemeente 

Venlo. Daarnaast maken de vrijwilligers videoprogramma’s.  
  

Heb je interesse? 
Zie de volledige advertentietekst in de bijlage.  
 

 
“De belangrijkste dingen in je leven zijn geen dingen!” 

http://www.sobvenlo.nl/
https://www.sobvenlo.nl/automatische-incasso.asp

