Verslag Ledenraad PCOB
Woensdag 6 december 2017
vastgesteld
Overzicht aanwezigen: zie bijlage
1. Opening door de heer Kodde, voorzitter ledenraad PCOB
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Kranenburg, de heer Korteweg, de heer

Hutten en de heer Visch.
2. Vaststelling van de agenda
Dit is de laatste ledenraad van 2017. In de laatste Ledenraad van het jaar is het gebruikelijk
om alle overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Dat zal aan het slot van deze
vergadering plaatsvinden. De agenda wordt met deze toevoeging vastgesteld.
3. Verslag ledenraadsvergadering PCOB 10 oktober 2017 (bijlage LR P 201712 06-3)
Tekstueel: er zijn geen tekstuele wijzigingen.
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB stelt het verslag van de vergadering van 10 oktober 2017 ongewijzigd vast.
Naar aanleiding van:
Rondvraag laatste aandachtstreepje, uitnodigingen gericht aan de ledenraad: de directeur
deelt desgevraagd mee dat de uitnodiging voor de jubileumviering van de betreffende
afdeling naar diverse mailadressen van KBO-PCOB was gestuurd. Dergelijke uitnodigingen
worden niet aan de voltallige ledenraad doorgestuurd.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
-5. Begroting PCOB 2018 (bijlage LR P 2017 12 06-5)
Na een korte toelichting van penningmeester de heer Steegstra stelt de ledenraad de voorliggende
begroting vast.
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB stelt de begroting PCOB 2018 vast.
6. Rondvraag en sluiting
- Wanneer vindt de besluitvorming over de identiteit van de toekomstige vereniging plaats?
De voorzitter van het bestuur geeft aan dat dit aan de orde komt in het proces KBO-PCOB
Vernieuwt!. In de dialoogbijeenkomsten is het bijvoorbeeld vaak een gesprekonderwerp, ofschoon
dat van regio tot regio sterk verschilt. De stuurgroep zal aan de hand van de uitkomsten van
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onder meer de dialoogbijeenkomsten tot een voorstel komen, waarover uiteindelijk de ledenraad
beslist.
- Vanuit de ledenraad wordt aandacht gevraagd voor het oplopende prijsverschil tussen
cremeren en begraven. De voorzitter geeft aan dat dit een onderwerp is voor de
belangenbehartiging; de directeur zal het meenemen.
- De vergaderruimte wordt als te klein ervaren voor de ledenraad KBO-PCOB.
De directiesecretaris geeft desgevraagd aan dat het niet eenvoudig is om een geschikte ruimte
voor zo’n grote groep te vinden. De volgende vergadering zal plaatsvinden op een andere locatie.
- Verzoek om inzage in het verslag van de financiële commissie.
De voorzitter van het bestuur geeft aan dat het verslag van deze commissie bedoeld is voor eigen
gebruik door de commissie en niet voor verspreiding. De ledenraad KBO-PCOB heeft een financiële
commissie ingesteld om namens de ledenraad de begroting te beoordelen.
- Er is een lijst met gegevens van ledenraadsleden van PCOB verspreid onder de ledenraad PCOB.
Van de ledenraad Unie KBO was geen namenlijst verkrijgbaar, alleen een lijst met mailadressen
van de provinciale secretariaten. Waarom is dat?
De voorzitter van het bestuur licht toe dat de leden van de ledenraad Unie KBO, anders dan de
leden van de ledenraad PCOB, niet op persoonlijke titel in de ledenraad zitten. De Ledenraad Unie
KBO is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de besturen van de provinciale KBObonden. Elke provincie heeft twee zetels. Wie deze zetels innemen is aan de provinciale bonden
en kan variëren. Vandaar dat er geen ledenlijst van de ledenraad Unie KBO beschikbaar is.
- Waarom biedt de vereniging niet meerdere zorgverzekeringen aan?
De directeur geeft aan dat deze werkwijze een veel groter ledenvoordeel oplevert. Bij een
versnipperd aanbod is de korting lager en het verzekerde pakket minder. Aan de keuze voor een
exclusief contract met Zilveren Kruis is in 2016 een uitgebreid onderzoek voorafgegaan.
- Verzoek aan het bestuur om ook andere kosten dan reiskosten aan de ledenraadsleden te
vergoeden. Waarvan acte.

Moment van aandacht voor ontvallen leden en naasten in het afgelopen jaar
De voorzitter schenkt ter afsluiting van de vergadering aandacht aan het komend
Kerstgebeuren en betrekt daarin ook met enkele gevoelige woorden alle leden die dit
afgelopen jaar ons zijn ontvallen.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng en wenst allen
gezegende Kerstdagen en een goed begin van 2018 toe.

Getekend voor akkoord d.d. ……………………………………. 2018

De heer J. Kodde
voorzitter
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De heer J. Overbeek
vice-voorzitter
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Aanwezigen Ledenraad PCOB
LEDEN
Arkenbout, de heer A.
Bakker, mevrouw T.
Beijering, de heer J.
Bolt, de heer J.
Cuilenburg-Pasma, mevrouw A. van
Dalfsen, de heer H. van
Delhaas, de heer P.
Dukel-Vink, mevrouw G.
Evertse, de heer J.
Groot-van der Keur, mevrouw A. de
Janssen, de heer B.
Kodde, de heer J.
Koole, de heer F.
Koops, de heer R.
Kremers, de heer R.
Kruk, mevrouw J. van der
Last, de heer H.
Magel, de heer O.
Overbeek, de heer J.
Ronde, de heer B. de
Scheper, de heer H.
Travaille-Hibma, mevrouw D.
Vriend, de heer E.
Vries, de heer R. de
Waal-Moens, mevrouw P. de
Wassink, de heer C.
Weststeijn, de heer J.
Zieleman, de heer H.
BESTUUR
Buddenberg, de heer R. - voorzitter Ledenraad
Haitsma, de heer E.
Steegstra, de heer H.
BUREAU KBO-PCOB
Vanderkaa, mevrouw M. - directeur
Geelen, mevrouw T. - directiesecretaris

