Afspraken en spelregels
tussen SOB Venlo en aangesloten clubs.
Vooraf:





NB.

De hoofddoelstelling van SOB Venlo is een bijdrage leveren aan het voorkómen van
eenzaamheid van ouderen door ontmoeting, ontspanning en beweging. Dat senioren zich hiertoe aansluiten bij een club, is de beste remedie. Vandaar dat SOB Venlo
clubs ondersteunt en het aansluiten van senioren bij organisaties stimuleert.
SOB Venlo hanteert dus de term ‘club’. Onder deze term vallen alle bij SOB Venlo
aangesloten sociëteiten, verenigingen, clubs, (koepel-)organisaties of wat dies
meer zij. In totaal heeft SOB Venlo nu (2018) ca. 130 aangesloten clubs.
Daarnaast organiseert SOB Venlo t.b.v. de hoofddoelstelling allerlei activiteiten.
SOB Venlo richt haar aandacht niet alleen op clubs, maar ook op alle aangesloten
individuele senioren. Onze achterban bevat alle leden van de aangesloten clubs en
alle rechtstreeks aangesloten senioren (onze donateurs).

Aanbod van SOB Venlo aan clubs die zich aansluiten:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Alle leden van de aangesloten clubs ontvangen de SOB seniorenpas.
Alle leden krijgen voordeel bij activiteiten van SOB Venlo zelf en bij activiteiten waar
SOB Venlo bij betrokken is.
SOB Venlo 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.
Doel van SOB Venlo is om het contact met aangesloten clubs directer en effectiever
te maken. SOB Venlo heeft meerdere ‘contactpersonen voor clubs’. Deze contactpersonen houden namens het bestuur van SOB Venlo contact met de clubs.
SOB Venlo kan ondersteunen bij aanschaf en onderhoud van benodigd gebruiksmateriaal voor de clubs. Dit wordt dan in een contract vastgelegd.
 Onder benodigd gebruiksmateriaal wordt datgene verstaan wat een club nodig heeft
voor haar activiteiten: bijv. biljarttafels, gymmatten, koersbalmatten, e.d.
 Als een aanvraag akkoord is, krijgt de aanvragende club daarvan formeel bericht.
 Aanvullende afspraken zijn:
o SOB Venlo betaalt 75% en de club zelf 25%.
o Het materiaal blijft eigendom van SOB Venlo
o Voor het financieren van het onderhoud van door SOB Venlo ter beschikking gestelde materialen dient de club een beargumenteerd verzoek in bij het bestuur
van SOB Venlo.
Eigen spelmateriaal van een club zou desgewenst door SOB Venlo (evt. voor een
symbolisch bedrag) kunnen worden overgenomen, waarna SOB Venlo zou kunnen
bijdragen in noodzakelijk onderhoud ervan. Dit onderhoud maakt dan wel onderdeel
uit van het hierboven beschreven artikel. Het besluit hiertoe ligt te allen tijde bij SOB
Venlo.
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7.

SOB Venlo heeft een noodfonds voor aangesloten clubs. Clubs die financieel onderuit
zijn gegaan of dreigen te gaan zonder dat er ter beoordeling door SOB Venlo sprake
is van malversaties e/o onbehoorlijk bestuur kunnen hier een beroep op doen. Afspraken:
 Het noodfonds is er voor een éénmalige, noodzakelijke financiële impuls.
 Bij een beroep op het noodfonds dienen de volledige financiële stukken van de
afgelopen drie jaren ter beoordeling aan SOB Venlo worden voorgelegd.
 Bij een beroep op en gebruikmaking van het SOB Venlo noodfonds dient er een door
SOB Venlo goedgekeurd verbeterplan te zijn, waarmee de club weer financieel gezond
kan worden.

Criteria voor clubs om zich aan te sluiten bij SOB Venlo:
1.
2.
3.
4.

Een club bestaat uit minimaal 3 leden.
Minimaal 1 lid is bestuurslid.
De club heeft in principe minimaal maandelijks een gezamenlijke activiteit.
De club heeft een ledenlijst (N.A.W., geboorte datum, telefoonnummer, emailadres), houdt mutaties bij en geeft die door aan SOB Venlo.
5. Aangesloten clubs staan in principe open voor toetreding van nieuwe leden.
6. De Contactpersoon bij de club geeft toestemming om zijn/haar contactgegevens op
de site van SOB Venlo te plaatsen.
7. Senioren die een club zoeken en die zich melden bij SOB Venlo kunnen door SOB
Venlo worden doorverwezen naar aangesloten clubs.
8. Ten minste 75% van de leden van de aangesloten clubs zijn 50 jaar of ouder.
9. Ten minste 75% van de leden van de club wil aangesloten zijn bij SOB Venlo.
10. De club betaalt een jaarlijks door het bestuur vastgestelde bijdrage per aangesloten
lid (2018: € 2,-) per jaar) aan SOB Venlo (NB: Een rechtstreeks aangesloten senior
betaalt een hoger bedrag (2018: € 5,-) per jaar).

Afspraken:
1. Alle aangesloten clubs zijn en blijven volledig zelfstandig en financieel onafhankelijk. Zij hebben een eigen bestuur met een eigen programma en eigen verantwoordelijkheid. SOB Venlo zal daarin niet interveniëren.
2. SOB Venlo publiceert op haar website informatie (contactinformatie, activiteiten,
stadsdeel of wijk) over alle aangesloten clubs. SOB Venlo beheert deze informatie,
maar de clubs blijven verantwoordelijk voor de inhoud.
3. De vrijwilligers die actief zijn binnen een aangesloten clubs vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.
4. Alle bij SOB Venlo aangesloten senioren ontvangen jaarlijks de SOB seniorenpas.
Deze pas geeft voordeel bij de partners van SOB Venlo en kortingen bij meerdere
adverteerders in de Senioren Bewaargids.
5. In de seniorenregistratie van SOB Venlo worden alle leden van alle aangesloten
clubs vastgelegd.
6. SOB Venlo legt vast, maar de club blijft zelf verantwoordelijk voor haar eigen actuele ledenlijst.
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7. Iedere club kan te allen tijde haar ledenlijst in de registratie van SOB Venlo opvragen, digitaal of op papier.
8. Iedere club zorgt er voor dat de ledenregistratie te allen tijde actueel blijft. Mutaties
dienen te worden doorgegeven aan het secretariaat van SOB Venlo
9. Iedere club stuurt alléén wijzigingen van haar ledenlijst door. (Het is ondoenlijk
voor SOB Venlo om in aangereikte ledenlijsten te gaan zoeken naar verschillen ten
opzichte van de actuele registratie.)
10. Iedere club zorgt er tussen half november en half december voor, dat de ledenregistratie aan het eind van het jaar zo zuiver mogelijk is. Dit is absoluut nodig voor
het aanmaken van de nieuwe SOB seniorenpas en juiste facturering.
11. De aangesloten clubs betalen een eigen vaste bijdrage per lid per jaar aan SOB
Venlo, ongeacht de lengte van het lidmaatschap van een lid binnen het kalenderjaar.
12. SOB Venlo stuurt in het begin van het jaar de nota’s eigen bijdrage naar de aangesloten clubs. In de loop van het jaar volgen nota’s zodra daartoe aanleiding is.
13. SOB Venlo 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 bestuur
en/of contactpersonen van de club.

14.SOB Venlo publiceert op haar website informatie (contactinformatie, activiteiten,
stadsdeel of wijk) over alle aangesloten clubs. SOB Venlo beheert deze informatie,
maar de clubs blijven verantwoordelijk voor de inhoud.
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