Hoe word je lid?
Eenvoudig, door het opgaveformulier bij deze flyer in te vullen, te
tekenen en in te sturen. Zoals te zien in het privacyreglement gaat het
bestuur zorgvuldig met je gegevens om: ze komen alleen bij degene die
ook lid is én naar je heeft gevraagd, en dan nog alleen als jij er per geval
toestemming voor hebt gegeven. Het is natuurlijk veel eenvoudiger om
op een van de ledenbijeenkomsten iemand zelf naar zijn of haar adres
of telefoonnummer te vragen.

Hoe kan ik van het lidmaatschap af?
Een briefje of mailtje naar de secretaris vóór het eind van het
kalenderjaar is genoeg, als dat per e-mail is bevestigd. Blijft die
bevestiging uit, bijvoorbeeld doordat je geen e-mailadres hebt
opgegeven, stuur dan een gefrankeerde enveloppe mee met een kopie
van de opzegging. Bij overlijden eindigt het lidmaatschap.

Kan ik zelf wat doen voor de SLBO?
Niet allemaal tegelijk! Ja, natuurlijk kunnen we altijd hulp gebruiken!
Het bestuur loopt vanzelf leeg doordat een bestuurslid niet meer dan
drie termijnen van drie jaar mag aanblijven.
Maar niet alleen als bestuurslid kun je bijdragen, ook ideeën
voor bijvoorbeeld uitstapjes of leuke en voordelige locaties
voor bijeenkomsten zijn welkom, net als bijzonder beeld- of
geluidsmateriaal.
Naast het bestuur hebben we een webredacteur en een webmaster, die
samen de website in de lucht houden. En wat iedereen kan:
oud-collega’s wijzen op het bestaan van de SLBO.

dank aan NBD|Biblion voor het vormgeven en drukken van deze folder

De deur is
dichtgevallen.
Soms ging dat met een harde klap en een zucht
van verlichting, soms met feestgeluiden, handen
schudden, wuiven en kussen, soms automatisch
met een nauwelijks waarneembare klik en soms
met een ferme beweging om een wat weemoedig
gevoel te maskeren.

Heb je gewerkt bij een landelijke organisatie in het bibliotheekwerk?
Vind je het leuk om te horen hoe het met je vroegere collega’s gaat?
Zou je ze van tijd tot tijd wel weer eens willen zien?

Word dan lid van de Vereniging Senioren Landelijke
Bibliotheekorganisaties, de SLBO.

De SLBO
De SLBO is op 15 december 2008 opgericht, oorspronkelijk voor het
bevorderen van de onderlinge contacten van mensen met (pré-)
pensioen die gewerkt hebben bij NBD|Biblion, Jan van Laarhoven
Boeken en het NBLC alias de VOB.
Intussen zijn er nog andere bedrijven en overheidsdiensten in het
vizier gekomen waarvan de medewerkers verbindingen hebben
met genoemde organisaties, zoals de KB en Bibliotheekservice
Passend Lezen. Ex-medewerkers van deze laatste groep bedrijven en
diensten zijn ook welkom bij de SLBO.

Wat doet de SLBO?
Twee keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst voor alle
leden. We zoeken daarvoor steeds naar een excursiedoel dat zoveel
mogelijk leden kan boeien, maar hun vooral de gelegenheid geeft
met elkaar bij te praten.
Onderdeel van een van die bijeenkomsten is de statutair verplichte
jaarlijkse ledenvergadering, die meestal maar heel kort duurt.
Daar laten we de financiële stand van zaken zien, worden nieuwe
bestuursleden benoemd en plannen besproken.

Wat kost de SLBO?
De contributie is € 10 per jaar (stand 1-1-2019). Daarnaast vragen we
een kleine bijdrage voor excursies en/of lunches, natuurlijk alleen aan
leden die daaraan deelnemen.
Omdat we elk jaar meer uitgeven dan wat er aan contributies en
‘kleine bijdragen’ binnen komt, nodigen wij leden die wat meer
kunnen missen van harte uit om extra te doneren. Dat is geheel
vrijblijvend, er wordt geen enkele druk op je uitgeoefend. Ook doen
wij met succes een beroep op ex-werkgevers om onze vereniging te
steunen.
Belangrijk om te weten: je bent als lid niet aansprakelijk voor schulden
die de SLBO zou maken.
Ook belangrijk: als je financiële omstandigheden het je moeilijk maken
om mee te doen, dan zoeken we discreet naar een oplossing.

Hoe doet de SLBO het?
We hebben met ruim 100 leden niet zo heel veel te besteden, maar
we proberen alles zo voordelig mogelijk te doen. Het bestuur krijgt
geen vergoeding, desondanks maken de bestuursleden in de regel
hun maximale zittingstermijn met genoegen vol. Dankzij de wijze
waarop NBD|Biblion de SLBO op vele manieren, ook financieel, heeft
ondersteund is er een kleine reserve ontstaan. Met een toenemend
bedrag aan donaties van leden is het mogelijk méér te doen dan
waartoe de contributie alleen ons in staat zou stellen.

Is er meer informatie over de SLBO te vinden op internet?
Ja, op de website slbo.nl wordt nieuws gemeld. Liefst
brengen we alleen goed nieuws, maar van tijd tot tijd zul
je ook horen dat er iemand is overleden, ook dat vinden
onze leden nodig om te weten. Op de website staan verder de
statuten, de bestuursleden, foto’s en links naar ex-werkgevers.

