Verslag Najaarsoverleg
Woensdag 7 oktober 2015
De Wylderbeek Venlo

Aanwezig
Afgemeld
Afwezig zonder bericht

: 44 verenigingen
: 22 verenigingen
: 52 verenigingen

Aanwezig

: 70 personen, waarvan 4 donateurs

Bestuur aanwezig: F. Faessen, R. Theeuwen, J. Ebus, W. Bot, L. Hafmans

1. Opening.
Voorzitter dhr. F. Faessen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
We beginnen met agendapunt 5.
5. 'Bijna een jaar nieuwe WMO in de praktijk'
Hoe is binnen de gemeente Venlo de ondersteuning en begeleiding geregeld van mensen
die thuis wonen en die zorg nodig hebben?
Gastsprekers: Mevr. Mariëlle Claassens (Coördinator Wijkteams en Huizen van de Wijk
Gemeente Venlo), Mevr. Karin Parma (Beleidsadviseur WMO Gemeente Venlo) en Mevr.
Carin Zijmers (Wel.Kom / Sociaal wijkteamlid Blerick en Tegelen).
Hun presentatie is bijlage bij dit verslag.
Héél beknopte samenvatting:
• Met uw vragen (ook niet direct zorg gerelateerd) kunt u terecht bij de 14 Informatieen Adviespunten in de Huizen van de Wijk.
• Voor de behandeling van uw zorghulpvraag zijn er Sociale Wijkteams. In deze teams
zijn alle benodigde specialismen aanwezig. Via een keukentafelgesprek wordt gekeken
welke hulp u nodig heeft.
• In de huizen van de Wijk gaat het erom mensen uit de eigen wijk te ondersteunen.
Het vroegere buurt- of parochiehuis met een boel extra functies en mogelijkheden.
Hier kunt u ook terecht voor (informatie over) de algemene voorzieningen in de wijk,
zoals de buurtbus in verschillende stadsdelen, de scootmobielpool in Venlo-Oost, Kandoen in Venlo-Oost en Blerick. Maar ook is er in steeds meer Huizen van de Wijk open
inloop: dagbesteding en een maaltijd.
• Informatie? www.venlo.nl: hoofdstuk 'zorg en ondersteuning', met o.a. een link naar
www.samenzijnwijvenlo.nl met de hoofdstukken 'Huis van de Wijk', 'Open Inloop', 'Informatie- en adviespunt' en 'Sociaal wijkteam'.
• Sociale wijkteams zijn ook te bereiken via tel. 14077, keuzemenu optie 1.
Essentie van enkele vragen en antwoorden:
• Bij scootmobielgebruik, vooral bij lenen, moet er meer aandacht zijn voor veiligheid.
• In geval van onduidelijkheden of vragen, bijv. etensvoorzieningen of nota's hulp in de
huishouding, kunt u altijd met uw vragen terecht in uw huis van de wijk.
De voorzitter dankt de sprekers voor hun bijdrage.
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2. Bestuursmededelingen
• Het SOB bestuur kent uitbreidingen en is nog op zoek naar aanvulling.
o Nieuw bestuurslid: Mevr. Wilmi Bot. Aandachtsgebied: sport.
o Nieuw bestuurslid: Dhr. Leo Hafmans. Aandachtsgebieden: seniorenplatform en biljarten. NB. Frans Faessen stopt als SOB vertegenwoordiger in het seniorenplatform.
Leo neemt die rol van Frans over.
o Open: voorzitter, PR en commercie, ondersteuning secretaris en penningmeester.
• Het SOB team is de groep vrijwilligers die het SOB bestuur ondersteunt:
o Activiteiten: Dhr. Ton Lamberts
o Contactpersoon sportverenigingen: Dhr. Jaap Schoon
o Contactpersoon biljartverenigingen: Dhr. Huub Valkenberg
o Contactpersoon overige verenigingen (m.n. sociëteiten): Mevr. Mieke van Rijn
o Coördinatie postzaken: Dhr. Piet Joosten
o Assistent penningmeester: Mevr. Els Vosbeek
• Het bestuur heeft onlangs haar beleid weer eens goed onder de loep genomen. De
belangrijkste uitspraken en afspraken zijn:
o Hoofddoelstelling is en blijft: bijdrage leveren aan voorkómen van eenzaamheid bij
senioren in de gemeente Venlo.
o Meer overleg en samenwerking met alles en iedereen waar dit ons hoofddoel dient:
KBO, ANBO, Zonnebloem, Zorginstellingen, Huizen van de Wijk, etc.
o Aanpassen financiële verhouding met aangesloten verenigingen (zie agendapunt 4).
• Stand van zaken (aantallen) achterban:
o Aangesloten verenigingen: 118; met gezamenlijk 2.716 leden.
o Bij SOB Venlo aangesloten senioren via verenigingen:
2.441 senioren
o Bij SOB Venlo rechtstreeks aangesloten senioren ('donateurs'): 1.855 senioren
o Totale achterban SOB Venlo:
4.296 senioren
3.

Terugblik laatste Grote Adviesraad d.d. 24 september 2014.
NB. Van deze Grote Adviesraad zijn geen notulen. Nu alsnog is niet zinvol.

De belangrijkste onderwerpen waren:
• Jaarverslag 2013.
• Notaris Martens heeft gesproken over Erfrecht: Erven en schenken, Erf- en schenkbelasting, Volmacht en levenstestament. Met name het belang van dit laatste onderwerp
blijkt onvoldoende bekend. De mensen die naar aanleiding van deze presentatie bij de
notaris zijn geweest waren achteraf heel blij met die stap. 'Niet alleen persoonlijke situaties wijzigen regelmatig, maar ook wetgeving en fiscale regels. Laat (levens-) testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en volmachten periodiek beoordelen.'
De presentatie van notaris Martens kunt u opvragen bij het SOB secretariaat.
6. Pauze
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4. Jaarverslag 2014
Het jaarverslag 2014 is verspreid naar alle aangesloten verenigingen. Donateurs kunnen
het jaarverslag 2014 opvragen bij het secretariaat. Het jaarverslag 2014 staat ook op
onze website onder hoofdstuk 'SOB Venlo'.
De verschillende hoofdstukken worden aangetipt en zijn geen aanleiding tot vragen. De
financiële informatie wordt toegelicht door de penningmeester. Als stichting hebben we
ervoor gekozen om alleen ons exploitatie overzicht te presenteren en geen balans.
==> De penningmeester vervolgt met financiële beleidsbesluiten 2016 <==
De uitgangspunten bij deze besluiten zijn:
• Jarenlang heeft geen indexering plaatsgevonden
• Het nieuwe beleid is naar alle verenigingen toe eerlijker
• De nota voor de eigen bijdrage van de aangesloten verenigingen wordt eenvoudiger
• Meer verantwoordelijkheid bij de diverse verenigingen
De besluiten, met ingang van 1 januari 2016, zijn:
• Voor alle verenigingen gaat de eigen bijdrage aan SOB Venlo per lid naar € 2,00 per
jaar, ongeacht hoe lang iemand in dat jaar lid is van die vereniging.
• Voor alle senioren geldt dat er maar een keer in een kalenderjaar een eigen bijdrage
zal worden gevraagd, als lid of als donateur.
• SOB Venlo blijft investeringen voor aangesloten verenigingen financieel ondersteunen,
echter tot een maximum van 75%. De aangesloten verenigingen dienen zelf 25% bij
te dragen in investeringen. Onze berekeningen geven aan dat dit voor de aangesloten
verenigingen gemiddeld genomen kostenneutraal is. Bijdragen in investeringen in
plaats van een hogere eigen bijdrage per lid.
• Verenigingen die niet in staat zijn om 25% van investeringen zelf te betalen kunnen
zich wenden tot het SOB bestuur. Via ons noodfonds kunnen wij eenmalig ondersteunen. De vereniging dient daarbij wel hun financiële situatie volledig op tafel te leggen.
Tenslotte nog een heel belangrijke afspraak.
• Vanaf NU dienen verenigingen hun investeringsbehoefte voor een bepaald kalenderjaar uiterlijk op 1 november van het jaar daarvoor schriftelijk in te dienen. Onderbouwing van de investering zelf (wat, waarom, kosten) is daarbij ook nodig.
• Verenigingen krijgen voor 1 januari daarop volgend te horen of het SOB bestuur zich
garant stelt voor 75% van de aangemelde investeringen.
==> Dus investeringen 2016 aanmelden vóór 1 november 2015 <==
7. PR-commissie
• De PR-commissie is nog / weer in opbouw. Mensen met commerciële ervaring zijn zeer
welkom.
• De Senioren Bewaargids 2016 staat in de steigers. Medewerking is al toegezegd door
gemeente Venlo, Wel.Kom en Zorginstellingen, etc. Acquisitie advertenties loopt.
• Hebt u suggesties voor adverteerders of m.b.t. inhoud dan horen we graag van u.
VERZOEK: Maak aub gebruik van de aanbiedingen van partners, sponsoren en sympathisanten. Dit is in uw voordeel en helpt ons om meer bedrijven over de streep te trekken.
8. Activiteiten 2015 en 2016
Aantal en diversiteit van activiteiten zijn in 2015 weer flink gestegen.
• Activiteiten met inschrijving, oftewel voor het SOB bestuur organisatorisch grote activiteiten: Seniorenzittingen / Fortissimo Vastelaoveskónzert / Halfvasten Limburgs
Museum / Samenwerking Tegula Cultura / SOB-dag Kasteeltuinen / SOB-dag de Locht
/ Seniorenprogramma ZPF / SOB-dag Kantfabriek / Museum van Bommel van Dam /
Flarussen.
• Activiteiten zonder inschrijving, oftewel voor het SOB bestuur organisatorisch kleinere
activiteiten: Maaspoort aanbiedingen / Wandel- en fietstochten / Passiespelen / Senio-
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renvoorstellingen CityCinema / Theater de Garage / Resto van Harte / Lezingen Bibliotheek Venlo / Seniorencafé Venloop.
• In de agenda van 2016 kan alvast worden genoteerd: Seniorenzitting Blerick, maandag 25 januari 2016 / 1e Seniorenzitting Venlo, woensdag 27 januari 2016 / 2e Seniorenzitting Venlo, donderdag 28 januari 2016 / Seniorendag Venloop, donderdag 17
maart 2016 / Seniorendag ZPF, vrijdag 26 augustus 2016.
• Ook gaan we weer SOB-dagen plannen in het Limburgs Museum, in de Kasteeltuinen,
bij de Locht en in de Kantfabriek.
• Ideeën of suggesties voor activiteiten horen wij graag.
9. Nieuwsbrieven
• De nieuwsbrieven gaan steeds meer de functie krijgen van HET communicatiemiddel
met onze achterban.
• De nieuwsbrieven gaan aan het begin van de maand de deur uit. Augustus slaan we
over.
• De informatie voor onze achterban gaat rechtstreeks naar iedereen van wie wij een email adres hebben. Wij willen er opnieuw op wijzen dat we verwachten, dat de leden
van aangesloten verenigingen zonder e-mail worden geïnformeerd door hun bestuur.
• Kopij voor de nieuwsbrief kunt u altijd aanbieden aan het secretariaat, zoals bijvoorbeeld informatie of activiteiten van aangesloten verenigingen. Wel graag tijdig.
10. Rondvraag
• Vraag: Is er al iets bekend over zaalhuren 2016 bij de gemeente?
Antwoord: Formeel niet. Wel is bekend, dat de gemeente medio 2016 komt met nieuw
beleid.
Overigens is er momenteel in Tegelen een onderzoek van de gemeente naar gebruik
van zalen. De Tegelse gebruikers vragen we om hier zelf alert op te zijn.
• Dhr. Piet Hoeben, voorzitter van Ontmoetingscentrum Glazenap vraagt hulp. Ontmoetingscentrum De Glazenap (inmiddels ook Huis van de Wijk) heeft zich kandidaat gesteld voor het Appeltje van Oranje 2016. Ze zijn door de voorselectie en horen bij de
laatste 10 van regio zuid. De tweede ronde van de verkiezing wordt een stemronde in
december. Glazenap vraagt de achterban van SOB Venlo om dan op hun te stemmen.
Er komt nog nadere info via de nieuwsbrief. Als de Glazenap een appeltje van Oranje
wint, zorgt Piet voor vlaai op het volgende najaarsoverleg van SOB Venlo!
De zaal geeft applaus voor de actie en de belofte.
• Mevr. Anny Leenen bedankt het SOB bestuur voor weer een jaar inzet en wenst de
nieuwe bestuursleden veel succes. Applaus.
11. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 15:55u en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng.
Datum, tijd en plaats van het volgende najaarsoverleg zal tijdig worden bekend gemaakt
via de nieuwsbrief.

Venlo, 9 oktober 2015
Jac Ebus
Secretaris SOB Venlo
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