Actief.

Vraag en antwoord
IN DEZE RUBRIEK PUBLICEREN WE DE MEEST GESTELDE VRAGEN VAN DE
AFGELOPEN MAAND. ONZE DESKUNDIGEN GEVEN HIEROP EEN ANTWOORD.

Lidmaatschap PCOB?
Wat kost een lidmaatschap van de PCOB?
Als u lid wordt van de PCOB wordt u lid van de vereniging
PCOB. Eén Vereniging met twee mogelijkheden om u in te
schrijven! U kunt kiezen om ingeschreven te worden bij een
plaatselijke= PCOB-afdeling óf ingeschreven te worden als
landelijk lid.

Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap van
de PCOB?
Een PCOB-lidmaatschap is om drie redenen aantrekkelijk;
redenen waarom velen u voor gingen en lid zijn geworden van
de PCOB:

Als u zich landelijk laat inschrijven als lid, betaalt u het landelijke bedrag voor de contributie. Voor 2013 is dat vastgesteld
op € 35,50 per jaar voor een individueel lid en € 56,50 per jaar
voor een leefverband (samen op één huisadres). Dit is tevens
het adviestarief voor de PCOB-afdelingen.
Als u zich laat inschrijven bij de plaatselijke PCOB-afdeling,
betaalt u het door die afdeling vastgestelde contributiebedrag.
De plaatselijke PCOB-afdelingen stellen jaarlijks hun eigen
contributie vast, die per afdeling kan variëren. De PCOBafdelingen zijn ook verantwoordelijk voor het innen van de
contributie en dragen het vastgestelde gedeelte, de zogenaamde afdracht, af aan de landelijke PCOB-vereniging.

Wat is het verschil tussen landelijk of lokaal
ingeschreven staan als lid?
Als u landelijk staat ingeschreven, ontvangt u alleen
Perspectief en wordt u niet op de hoogte gehouden van de
plaatselijke afdeling(sactiviteiten).
Als u bij de plaatselijke
afdeling staat ingeschreven,
ontvangt u Perspectief en
wordt via het informatiebulletin van de plaatselijke
afdeling maandelijks op
de hoogte gehouden en
uitgenodigd voor (afdelings)
bijeenkomsten.
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Informatie over lidmaatschap
Het PCOB-lidmaatschap loopt van 1
januari tot en met 31 december en wordt
jaarlijks automatisch verlengd. Een
individueel lidmaatschap kost in 2013
€ 35,50 per jaar, een partnerlidmaatschap kost € 56,50 per jaar.

U kunt uw gegevens wijzigen via
www.pcob.nl/mijngegevens.

al onze andere leden kunnen wij de
belangen van senioren in Nederland
en onze leden in het bijzonder op een
goede wijze behartigen. Wilt u uw
PCOB-lidmaatschap beëindigen, dan
moet u voor 1 december 2013 opzeggen.
Dit kan per brief of per mail voor

Opzeggen lidmaatschap
Wij vinden het natuurlijk jammer als
u erover denkt uw lidmaatschap van
de PCOB op te zeggen. Dankzij u en
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1 december 2013 onder vermelding
van het lidnummer. Stuur uw e-mail
aan ledenadministratie@pcob.nl of uw
brief aan PCOB, ledenadministratie,
Antwoordnummer 2406, 8000 VB
Zwolle. Restitutie van contributie wordt
niet verleend.

Belangenbehartiging; landelijk en lokaal

Waarom zou ik lid worden van de PCOB?

De PCOB zet zich samen met vele vrijwilligers voor al haar
leden in, om:
De landelijke politiek en beleidsmakers van Nederland
te beïnvloeden. In het bijzonder op de terreinen Zorg,
Welzijn & Gezondheid, Inkomen & Koopkracht en
Pensioen. De standpunten op landelijk niveau worden
‘vertaald’ naar het lokale niveau van de burgerlijke
gemeenten en samen met vrijwilligers wordt advies
gegeven aan lokale PCOB-afdelingen en praktische handvatten aangereikt.
De sociaal-christelijke uitgangspunten rondom ethische en zingevingsvraagstukken met betrekking tot het
(waardig) ouder worden, bespreekbaar te maken en waar
mogelijk in te brengen in het maatschappelijke debat.

De letters PCOB staan voor Protestants Christelijke Ouderen
Bond; tegenwoordig vooral gebruikt als eigennaam PCOB.
Vanuit haar sociaal-christelijke uitgangspunten hecht de
vereniging PCOB aan haar ankerpunten: ‘omzien naar elkaar’,
‘solidariteit’ en ‘rentmeesterschap’.

•

•
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Activiteiten; landelijk en lokaal

Zelfs al delen we bovenstaande waarden, dan nog zullen
we ontdekken dat we in gesprek met elkaar, veel van elkaar
kunnen leren door naar elkaar te luisteren welke (wijze) lessen
het leven ons heeft geleerd.

De PCOB is actief in heel Nederland door:
Lokaal binnen een afdeling of regio elkaar te ontmoeten;
tijdens afdelingsbijeenkomsten waar ontmoeting,
ontspanning, educatie en bezinning afwisselend centraal
staan;
Vrijwilligers actief binnen afdelingen, of juist gericht op
lokale belangenbehartiging;
Ledenparticipatie binnen PCOB-afdelingen of in landelijke en/of regionale netwerkgroepen.

•

Zijn in alle woonplaatsen van Nederland
PCOB-afdelingen te vinden?

•
•
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Ledenvoordelen; landelijk en lokaal

• Korting bij verschillende zorgverzekeringen, met kwalita-

•
•
•
•
•
•
•

tief goede voorwaarden voor ouderen.
Een unieke schadeverzekering, zonder leeftijdsdiscriminatie (Plus Pakketpolis).
Korting op reizen via Beter-uit.
Korting bij u in de buurt, van supermarkt tot benzinepomp, met de PCOB-ledenpas als voordeelpas.
Hulp bij het invullen van belastingformulieren.
Bezoek van een vrijwillige ouderenadviseur.
Tien keer per jaar het ledenblad Perspectief thuis op de mat.
Informatie, praktische tips en handreikingen via allerlei
communicatiekanalen van de PCOB.
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Omzien naar elkaar is zichtbaar binnen de PCOB-afdelingen
en krijgt vooral daar handen en voeten. Solidariteit krijgt vorm
en inhoud in de standpuntbepaling van de PCOB, waarbij het
niet alleen gaat om solidariteit tussen jong en oud, maar ook
tussen ziek en gezond of arm en rijk. Rentmeesterschap kun je
ook vertalen met duurzaamheid: we kijken niet alleen naar wat
we zouden willen realiseren voor onszelf, maar ook naar de
langetermijneffecten op de wereld waarin wij leven.

Neen, niet in alle plaatsen van Nederland zijn PCOBafdelingen te vinden. Daarom bestaat de mogelijkheid u
landelijk te laten inschrijven als lid. Op het aanmeldformulier
voor nieuwe leden is daarvoor een keuzemogelijkheid aangegeven.

Kan iedereen lid worden van de PCOB?
Om lid te worden is het volgens de statuten van de PCOB
noodzakelijk dat u 50 jaar of ouder bent. Jonger lid worden kan
wel, maar vereist toestemming van het landelijk bestuur.
De doelstelling van de PCOB is opkomen voor de belangen van
alle ouderen, in het bijzonder voor die van haar leden en de missie
luidt: de PCOB laat vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed een
eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een
maatschappelijke beweging, die zich inzet voor alle ouderen. Door
u aan te melden als lid, stemt u in met grondslag en doel van
de vereniging PCOB.

Perspectief.
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