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3 Clubs 

3.1 Voordelen voor clubs die zich bij S.O.B. aansluiten  
a) Alle bij S.O.B. aangesloten clubleden (50+) ontvangen jaarlijks de Bewaargids en de S.O.B.-

pas. Deze pas geeft voordeel bij de partners van S.O.B. en kortingen bij meerdere 
adverteerders in de Bewaargids. 

b) Alle leden  krijgen voordeel bij activiteiten van S.O.B. zelf en bij activiteiten waar S.O.B. bij 
betrokken is. 

c) De vrijwilligers die actief zijn binnen S.O.B. en/of aangesloten clubs  vallen onder de 
vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.  

d) Een aangesloten club kan gratis een aankondiging van een activiteit of een mededeling 
plaatsen (o.a. t.b.v. ledenwerving) in de maandelijkse Nieuwsbrief van S.O.B.. 

e) S.O.B. staat clubs met raad en daad bij als daarom wordt gevraagd. Hierbij kan o.a. gedacht 
worden advisering m.b.t. tot samenwerking of fusie met andere  clubs. 

f) Doel van S.O.B. is om het contact met aangesloten clubs directer en effectiever te maken. 
S.O.B. heeft meerdere ‘contactpersonen voor clubs’. Deze contactpersonen houden namens 
het bestuur van S.O.B.  contact met de clubs.  

g) S.O.B. kan bij aanschaf van materialen de aangesloten club financieel ondersteunen. Hiervoor 
geldt een aantal voorwaarden  (zie 3.2) 

h) S.O.B. heeft een noodfonds beschikbaar waar aangesloten clubs een beroep op kunnen doen. 
Ter beoordeling door  S.O.B. mag er dan geen sprake zijn van malversaties of onbehoorlijk 
bestuur van de aangesloten club. 
Afspraken: 

• Het noodfonds is er voor een éénmalige, noodzakelijke financiële impuls als een club 
financieel onderuit dreigt te gaan of bedreigd wordt in haar voortbestaan. 

• Bij een beroep op het noodfonds dienen  de volledige  financiële stukken van de afgelopen 
drie jaren ter beoordeling aan S.O.B. worden voorgelegd. 

• Bij een beroep op en gebruikmaking van het S.O.B.-noodfonds dient er een door S.O.B. 
goedgekeurd  verbeterplan te zijn, waarmee de club  weer financieel gezond kan worden. 

 

3.2  Voorwaarden voor clubs om zich aan te sluiten bij S.O.B. 
a) De doelstelling en activiteiten van de club dienen te passen binnen de doelstelling van S.O.B.. 
b) Een club bestaat uit minimaal 4 leden.  
c) Minimaal 1 lid is bestuurslid of contactpersoon.  
d) De club heeft in principe minimaal maandelijks een gezamenlijke activiteit.  
e) De club heeft een ledenlijst (N.A.W., geboorte datum, telefoonnummer, emailadres), houdt 

mutaties bij en geeft die door aan S.O.B..  
f) De club staat in principe open voor toetreding van nieuwe leden.  
g) De contactpersoon bij de club geeft toestemming om zijn/haar telefoonnummer op de site 

van S.O.B. te plaatsen. 
h) Senioren die een club zoeken en die zich melden bij S.O.B. kunnen door S.O.B. worden 

doorverwezen naar aangesloten clubs.  
i) Ten minste 75% van de leden van de aangesloten clubs is 50 jaar of ouder.  
j) Ten minste 75% van de leden van de club wil aangesloten zijn bij S.O.B.. 
k) De club betaalt een jaarlijks door het bestuur vastgestelde bijdrage per aangesloten lid, zie 

ook 3.5. (2022: € 2,-) per jaar) aan S.O.B. (NB: Een individueel lid betaalt een hoger bedrag 
(2022: € 5,-) per jaar). 

l) Aanmelden van een club gebeurt via het aanmeldformulier clubs (zie bijlage 2) 
m) De nieuwe club levert een ledenlijst aan in het format dat wordt aangereikt (zie bijlage 3) om 

de ledenlijst te importeren in de digitale ledenadministratie van S.O.B..  



 

11-10-22 Organisatie Handboek versie 1.0  
 

n) Iedere club zorgt ervoor dat haar ledenregistratie aan het eind van het jaar zo zuiver mogelijk 
is. Dit is absoluut noodzakelijk voor het aanmaken van de nieuwe S.O.B.-pasjes en juiste 
facturering m.b.t. de jaarlijkse bijdrage die de club dan aan S.O.B.  verschuldigd is. 

3.3  Beleid van S.O.B. m.b.t. aangesloten clubs 
a) Van iedere club die zich aan wil sluiten bij S.O.B. wordt in het AB de toetreding besproken en 

goedgekeurd.  
b) Alle aangesloten clubs zijn en blijven volledig zelfstandig en financieel onafhankelijk. Zij 

hebben een eigen bestuur met een eigen programma en eigen verantwoordelijkheid. S.O.B. 
zal daarin niet interveniëren. 

c) S.O.B. publiceert op haar website  informatie (contactinformatie, activiteiten, stadsdeel of 
wijk) van alle aangesloten clubs. S.O.B. beheert deze informatie, maar de clubs blijven 
verantwoordelijk voor de inhoud. 

d) Leden van aangesloten clubs worden in de ledenadministratie van S.O.B. opgenomen op 
basis van de door de aangesloten club aangeleverde gegevens.  

e) S.O.B. legt vast, maar de club  blijft zelf verantwoordelijk voor haar eigen actuele ledenlijst. 
f) Iedere club kan te allen tijde haar ledenlijst in de administratie van S.O.B. opvragen, digitaal 

of op papier. 
g) Iedere club  zorgt ervoor dat de ledenregistratie te allen tijde actueel blijft. Mutaties in het 

ledenbestand van een aangesloten club dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan 
het secretariaat van S.O.B.. 

h) Iedere club stuurt alléén wijzigingen van haar ledenlijst door. 
i) S.O.B. publiceert maandelijks een Nieuwsbrief voor de aangesloten senioren. Leden van 

aangesloten clubs met e-mail ontvangen deze nieuwsbrief rechtstreeks. Leden van 
aangesloten clubs  zonder e-mail worden geïnformeerd door het bestuur en/of 
contactpersoon van de club. Leden van een aangesloten club, zonder emailadres, kunnen de 
Nieuwsbrief op papier ontvangen als ze jaarlijks de contributie van een individueel lid 
betalen. 

3.4  Bepalingen m.b.t. de financiële bijdrage voor aanschaf van materialen 
a) Goedkeuren van aanvragen voor materialen door Clubs < €100,00 valt onder de 

verantwoordelijkheid van betreffend  S.O.B. bestuurslid, met een maximum zoals dat in de 
begroting is opgenomen. 

b) Onder materialen wordt datgene verstaan wat een club nodig heeft voor haar activiteiten: bijv. 
biljarttafels, gymmatten, koersbalmatten, e.d. (geen persoonlijke uitrusting). 

c) Clubs dienen ten minste een half jaar aangesloten te zijn bij S.O.B. en aan alle verplichtingen 
die behoren bij aansluiting te hebben voldaan.  

d) Bij het aanvragen van een financiële bijdrage worden de volgende vragen beantwoord: 

• Waarvoor vraag u een financiële bijdrage aan en licht uw aanvraag toe? 

• Wat zijn gevolgen voor de club als S.O.B. uw aanvraag niet honoreert? 
e) Als een aanvraag akkoord is, krijgt de aanvragende club daarvan formeel bericht.  
f) Aanvullende bepalingen m.b.t. het aanvragen van een financiële bijdrage voor materialen zijn: 

1. De club betaalt zelf 100%. 
2. S.O.B. verstrekt na aanschaf en ontvangst van factuur, een financiële bijdrage waarvan 

de hoogte door het S.O.B.-bestuur wordt vastgesteld (2022: 75%).  
3. Het materiaal wordt direct volledig eigendom van de club. 
4. Het materiaal mag niet worden doorverkocht aan derden (buiten S.O.B.-clubs) 
5. Als een club ophoudt te bestaan of het materiaal niet meer nodig heeft, krijgt S.O.B. 

het eerste recht van gratis terug verwerving. S.O.B. kan eventueel een deel van de 
eigen bijdrage retourneren. De teruggave is o.a. afhankelijk van de staat waarin het 
materiaal verkeert en bijv. ook de periode waarin het materiaal ter beschikking is 
geweest van een club en/of de mogelijkheid voor S.O.B. het materiaal weer ter 
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beschikking te stellen aan een volgende club. Het besluit hierover ligt alléén en volledig 
bij  S.O.B..  

6. Door het aanvragen van de financiële bijdrage verklaart de club zich akkoord met alle 
voorwaarden en betreffende procedure. 

7. Zie voor verdere informatie en details de 'procedures aanvragen van financiële 
bijdrage t.b.v. materialen (>€100) voor aangesloten clubs' (zie bijlage 4). 

3.5  Jaarlijkse bijdrage van aangesloten clubs 
a) Uitgangspunt: Niet de clubleden maar club zelf betaalt een jaarlijkse bijdrage aan S.O.B.. 
b) Sleutel voor vaststelling van de jaarlijkse bijdrage  is het aantal leden van de club, ongeacht 

of een lid van meerdere clubs lid is. 
c) Peildatum voor vaststelling van de jaarlijkse bijdrage is jaarlijks op 1 januari, zonder 

tussentijdse peiling halverwege het jaar. 
d) Nieuwe leden van een club krijgen direct een S.O.B.-nummer en zo spoedig mogelijk daarna 

de S.O.B.-pas en -Bewaargids  
e) De club dient mutaties in het ledenbestand direct door te geven, zodat nieuwe clubleden 

meteen de S.O.B. informatie kunnen ontvangen en adreswijzigingen (post en email) kloppen.  
f) De club betaalt voor  nieuwe leden in het lopende jaar geen bijdrage. 
g) S.O.B. stuurt aan het begin van elk kalenderjaar  een factuur m.b.t. de jaarlijkse bijdrage aan 

de clubs.  
h) Indien de ledenmutaties niet tijdig zijn doorgegeven aan het secretariaat, wordt de ‘oude’ 

ledenlijst gebruikt voor de facturering en het verstrekken van de S.O.B.-pasjes. 
i) Een club die vóór 1 juli de jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft, wordt per 1 juli van datzelfde 

jaar geroyeerd, nadat  S.O.B. daaraan voorafgaand op 1 april en op 1 juni een aanmaning 
heeft gestuurd en daarop geen reactie is ontvangen.    
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