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1. Gelukkig Nieuwjaar 
 

Het bestuur van S.O.B. wenst u heel veel geluk en gezondheid toe in 2022.  
 

Nee, we gaan niet bij de pakken neer zitten. Zo zitten we niet in elkaar. Ondanks alle beperkingen die de Omikron-
variant van het Covid-19 virus ons oplegt, hebben we vertrouwen in de toekomst. Het is voor de wetenschappers 
best moeilijk om goede voorspellingen te doen en  adviezen te geven aan de regering. Daarom ook wil het S.O.B.-
bestuur vertrouwen blijven houden en uitstralen in een ‘zonnige toekomst’, of Corona nu helemaal uitgebannen 
wordt of dat het op een of andere manier toch ‘onder ons blijft’. 
Zo wil het S.O.B.-bestuur ook 2022 in gaan en rekening houdend met de adviezen of besluiten van de regering, 
maar zeker ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen. De eerstkomende weken/maanden dus geen grootscha-
lige bijeenkomsten voor onze achterban, maar 2022 zal een jaar worden waarin S.O.B. zeker weer meer van zich zal 
laten horen, initiatieven nemen zo gauw het weer kan en dan dus ook  weer activiteiten opstarten. We hebben ten-
slotte ook niet voor niets ‘allemaal’ onze boostervaccinatie al ontvangen. Dat geeft het bestuur vertrouwen, maar 
hopelijk ook al onze leden, die weer uitzien naar ontmoetingsmogelijkheden. 
Daarom durf ik ook met een gerust hart u en uw naasten een heel fijn, in ieder geval een steeds beter wordend 2022 
in een goede gezondheid toe te wensen. Weej zeen ós. 
Funs Uiting, voorzitter. 
 
2. Contributie 2022, S.O.B.-pasje 2022 en Bewaargids 2022 
 

Bijna 3000 leden hebben reeds een incasso-machtiging afgegeven. Bij hen wordt de contributie automatisch afge-
schreven begin dit jaar. De overige leden hebben hun contributie overgemaakt. Alle leden die de contributie op 1 
januari betaald hebben of een incasso-machtiging hebben afgegeven, ontvangen in februari het nieuwe S.O.B.-
pasje en de Bewaargids 2022. U kunt nog steeds een machtiging afgeven of contributie overmaken, als u dat nog 
niet gedaan heeft. U ontvangt na februari het nieuwe S.O.B.-pasje en de Bewaargids, als u nu alsnog een incasso-
machtiging afgeeft. Dat kan via onze site www.sobvenlo.nl, kies tabblad ‘leden’, daar kunt u een machtiging afgeven. 
Of gebruik deze link: CONTRIBUTIE. Als u zelf geld overmaakt, vermeld dan altijd uw S.O.B.-nummer. 
 
3. Studie naar smaak- en geurfunctie. Deelnemers gezocht 
 

S.O.B.-leden kunnen deelnemen aan deze studie, met een online vragenlijst. Heeft u interesse? Zie de digitale flyer. 

 
 
 

        

Vrijwilliger worden bij de VPTZ Venlo e.o.? 
VPTZ is op zoek naar gemotiveerde mensen om het team te ver-
sterken. Vrijwilligers die bereid zijn tot enkele nachtdiensten per 
maand verwelkomen we extra graag. 
Hoe meer vrijwilligers zich bij onze organisatie aansluiten, hoe 
meer mensen we kunnen ondersteunen. 
 

U kunt goed luisteren, bent betrouwbaar, hebt een goed inlevingsvermogen en de zorg in de laatste levensfase 
spreekt u aan? 
Neem dan contact op met onze coördinatoren voor een vrijblijvende kennismaking. 
 

We zijn werkzaam in Arcen, Lomm, Velden, Venlo, Blerick, Tegelen, Belfeld, Reuver en Beesel. 
 

VPTZ biedt: 

• Een gerichte basisopleiding 

• Deskundige begeleiding door de coördinatoren 

• Regelmatig themabijeenkomsten en bijscholingen 
 

www.vptzvenlo.nl 

06 51297070 
 

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

