Samenvatting Najaarsoverleg
Woensdag 8 november 2017
De Wylderbeek Venlo

Aanwezig
Afgemeld
Afwezig zonder bericht

: 52 verenigingen
: 27 verenigingen
: 51 verenigingen

Aanwezig

: 89 personen, waarvan 11 donateurs en 4 gasten

Bestuur aanwezig:

F. Uiting, J. Ebus, R. Theeuwen,
W. Bot, F. Hoedemaekers, A. vd Horst, T. Hendrickx, B. Ficker

Opening:
Welkom aan: gasten (Gemeente Venlo, Stadsbibliotheek Venlo, vertegenwoordigingen
aangesloten organisaties, individueel aangesloten senioren (donateurs), nieuwe bestuursleden, SOB-team leden).
Verslag Najaarsoverleg 2016: Geen opmerkingen.
Jaarverslag 2016:
 Korte toelichting op het jaarverslag door Jac Ebus. Het verslag is vooral bedoeld als
“geschiedschrijving”.
 Korte toelichting door Rob Theeuwen op het financieel verslag.
 Positief resultaat 2016: ruim 4600 euro.
 Vraag: Henk Oostdam: Wat is het totale vermogen op dit moment?
Antw.: Rob Theeuwen: De exploitatierekening 2016 is alleen maar het financiële
resultaat van 2016 en niet een totaal financieel jaarverslag. Wij zijn een stichting,
dus geen publicatie van de balans. Arthur Aerts verzoekt om aan te geven dat de €
5.000,- uit de exploitatie naar de algemene reserve gaat en dat het positieve resultaat dus eigenlijk hoger zou zijn.
Funs Uiting geeft aan er op terug te komen hoe wij meer info kunnen geven.
Mededelingen:
 Toelichting bestuurlijke organisatie SOB Venlo
 DB
 Bestuur
 SOB Team ter ondersteuning
 2 vacatures: registratie, evenementen administratie
 Aandachtsgebieden SOB Venlo
 Activiteiten 2016, 2017
 Suggesties uit de zaal:
Mieke Herbergs: Meer activiteiten op zondag plannen, bijvoorbeeld spellenmiddag
in Huizen van de Wijk.
Antwoord: Het idee zal worden meegenomen.
 Post medio november:
Brief aan donateurs met verzoek hun donateurschap voort te zetten;
Brief aan verenigingen met verzoek opgaven ledenbestand;
Aankondigingen van twee activiteiten met inschrijving
 Aankondigingen van evenementen zullen voortaan vaker los van de Nieuwsbrief
verstuurd worden.
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Beweegpas Gemeente Venlo:
Presentatie door de heer Erwin Raedts (Projectleider Beweegpas)
Hij stelt 4 vragen aan het publiek:
 Wie is gezond en beweegt graag? Respons 100% steekt de hand op.
 Wie is aangesloten bij spel- of beweeggroep? Respons: 100%
 Wie kent iemand die chronisch ziek is? Respons: 50%
 Wie kent een niet actieve senior waar eenzaamheid dreigt?: Respons: 75%
De Beweegpas richt zich vooral op de twee laatste groepen.
Na bezoek aan huisarts of fysiotherapeut e.d. komt een Beweeg coördinator in beeld die
vaststelt welke behoefte aan beweging er is bij de betrokkene.
Deze ondersteunt en volgt de cliënt bij aansluiting bij beweegaanbod en deelname daarin.
Beweeg coördinatoren Gemeente Venlo zijn Ger Hendriks en Hans Brünken.
In de afgelopen 4 jaar hebben 100 cliënten dit traject gevolgd, waarbij een relevant deel
structureel is aangesloten bij een spel- of beweeggroep.
De respons van de cliënten is in het algemeen genomen goed, blijkt uit onderzoek.
Opmerking uit de zaal: Karl Muckenhaupt: Dit is in feite dubbelop; deze mensen hebben
al een traject bij fysiotherapeut e.d..
Antw.: Klopt, een deel wel, maar dit traject is aanvullend.
Informatie over de Beweegpas, gezonde voeding e.d. in De Witte Kerk 11 nov. 14:30u.
PAUZE
Stichting Openbare Bibliotheek:
Presentatie door mevrouw Connie de Beukelaer
Zij geeft een toelichting op het aanbod voor senioren in ‘Brede Bieb Venlo’
 Informatie & Adviespunt Venlo
 Ontmoeting en Debat, o.a. Senioren matinee.
 Digitaal huis
 Digicafé op dinsdag, gericht op gebruik PC, tablet, smartphone, e-reader.
 Omgaan met DigiD
 Zorgbieb
 Boekendienst aan huis
 Luisteren in je luie stoel
 Anders lezen (is luisteren, dit is langzamer dan ‘gesproken boek’
 Geheugenhuis, info en ontmoeting m.b.t. dementie
Vraag: Ab Wissingh: Nu alleen in centrum Venlo. Wanneer ook in Blerick en elders?
Antw.: Deze suggestie wordt meegenomen.
Vraag: Frans Faessen: Graag lobby vanuit Bibliotheek bij Gemeente voor openbaar vervoer
over Peperstraat, Jorisstraat, Parade. Dan is ook de bieb goed bereikbaar voor senioren.
Antw.: Zal dit aankaarten.
Vraag: Mevrouw Hermans: Is op zaterdagochtend nog de ‘architectenwinkel’ voor gratis
advies voor bouwkundige aanpassingen voor senioren?
Antw.: Voor zover bekend is, wel.
Seniorenpakket Gemeente Venlo:
Korte toelichting door Fer Hoedemaekers, bestuurslid SOB Venlo, sociaal domein.
Het seniorenpakket is een regeling van Gemeente Venlo voor AOW-ers die het niet zo
breed hebben. Zie flyer.
 Maatschappelijke ondersteuning
 Openbaar vervoer, incl. buurt- en wensbussen
Er komt een link vanuit de SOB Venlo site naar de site van Gemeente Venlo en wet WMO.
Opmerking uit de zaal: Karl Muckenhaupt: Wat ontbreekt is ‘EURES’ m.b.t. belastingen bij
grensoverschrijdend werken.
Antw.: Fer zal dit meenemen in het overleg met Gemeente Venlo vanuit Senioren Platform.
Fer Hoedemaekers vertegenwoordigt SOB Venlo in SPF (Senioren Platform)
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Doet SOB Venlo de goede dingen? Doet SOB Venlo de dingen goed?
Het bestuur van SOB Venlo heeft 2 sessies gehad met de thema’s ‘waartoe zijn wij (SOB
Venlo) op aarde’. De resultaten hiervan worden beknopt teruggekoppeld, met name in de
vorm van aandachtsgebieden
Het bestuur is ook benieuwd naar de mening van de achterban over dit onderwerp.
De aanwezigen krijgen 10 vragen uitgereikt, waarover men in groepjes kan discussiëren.
Iedere groep richt zich op 3 vragen uit de lijst, aangegeven door Fer Hoedemaekers.
Een woordvoerder uit iedere groep geeft een korte toelichting op de bevindingen:
Doet SOB de goede dingen? Doet SOB de dingen goed?
Alle groepen die deze vraag kregen antwoorden volmondig: JA
Een aantal opmerkingen en suggesties n.a.v. de overige vragen:
 Op zondagmiddag drempelverlagende inspanning om in een groep iets te doen.
 In Nieuwsbrief vermelden als een vereniging stopt, daar kunnen anderen verenigingen hun voordeel mee doen, in het belang van betrokkenen.
 Centrum Venlo, dus ook evenementen SOB, is slecht toegankelijk voor senioren.
 Leden sociëteiten loopt terug, aantal sociëteiten ook, actie gewenst.
 Activiteiten op gebied van spelcomputers en laptops.
 Helpen bij bestuurlijke problemen verenigingen.
 Alle onderwerpen die betrekking hebben op senioren, zijn ook voor SOB Venlo.
 Soort ombudsman voor senioren. Desnoods alleen doorverwijzen.
 Trend langer thuis wonen is extra risico voor vereenzaming.
 Gebruik van buurt- en wensbussen bevorderen.
 Contact met Gemeente Venlo over bereikbaarheid binnenstad.
 Thema middag Gemeente
 Wijkgebouwen sluiten is slechte zaak. Eten in wijkgebouw promoten/stimuleren.
 Meer doorverwijzingen naar bijv. informatie Bibliotheek en m.b.t. Alzheimer.
 Meer bekendheid SOB Venlo via Gemeente en –instellingen.
 Veel activiteiten in stadsdeel Venlo, vergeet de andere stadsdelen niet.
 Genoeg informatie, ga zo door. Deze middag is een goed voorbeeld geweest.
 Complimenten aan het bestuur voor alles wat ze doen en organiseren.
 Bestuur en medewerkers, bedankt voor alle activiteiten.
Alle groepen hebben hun aantekeningen ingeleverd. De punten zullen door het bestuur
worden geïnventariseerd.
Mededelingen:
Afspraak is, dat verenigingen hun investeringsaanvragen indienen vóór 1 november. Aanvragen die we nog binnenkrijgen binnen nu en een week zullen we nog meenemen in onze
begroting van 2018.
Rondvraag:
Mona van Toor: Zumba groep stopt per 1 december 2018. Kan de groep zich ook zonder
Zumba aansluiten bij SOB Venlo?
Antw.: Ja, geen probleem
Hannie Gooren: Ingeschreven voor een evenement, betaald, maar horen verder niets.
Kan een inschrijving niet bevestigd worden?
Antw.: Ja en zou ook moeten. Dit is door het falen van het automatiseringssysteem er niet
van gekomen. Het is heel veel werk geweest om alles recht te trekken. Met het nieuwe
systeem is dit voorzien.
Ton Hermans: Heeft 2 suggesties: Organiseer een culinaire fietstocht en een Jeu de boules
toernooi.
Antw.: We zullen deze suggesties meenemen.
Venlo, november 2017 | Jac Ebus secretaris/Ben Ficker 2e secretaris
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