Verslag Ledenraad PCOB
dinsdag 19 juni 2018
vastgesteld

Overzicht aanwezigen: zie bijlage
1. Opening door de heer Kodde, voorzitter ledenraad PCOB
Bericht van afwezigheid ontvangen van de heren Hutten, Korteweg, Van Kranenburg,
Scheper, Stapel en Zieleman. Zoals in de Ledenraad KBO-PCOB is aangegeven hebben de
heren Wassink en Koole en mevrouw Travaille zich om gezondheidsredenen moeten
terugtrekken als lid van deze ledenraad. Vanuit Zuid-Holland is de heer Stapel toegetreden
tot de ledenraad, vanuit Noord-Holland de heer Oldenziel. In Friesland is geen vervanger
beschikbaar, deze positie blijft daarom vacant. Extra welkom voor mevrouw Van der Kruk,
aanwezig na lange periode van ziekte.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag ledenraadsvergadering PCOB 6 december 2017 (bijlage LR P 2018 06 19-3)
Tekstueel: er zijn geen tekstuele wijzigingen.
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB stelt het verslag van de vergadering van 6 december 2017 ongewijzigd
vast.
Naar aanleiding van:
Pagina 2, eerste aandachtstreepje over prijsverschil tussen cremeren en begraven. De directeur
geeft desgevraagd aan dat dit onderwerp aan de orde is gesteld bij de landelijke politiek, maar
dat wordt verwezen naar de beleidsvrijheid van gemeentes. Dit is dus een aandachtspunt voor
lokale belangenbehartiging.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Jaarverslag 2017 PCOB (bijlagen LR P 2018 06 19-5a, -5b en 5c)
Het jaarverslag PCOB ligt ter vaststelling voor. Het accountantsverslag is ter informatie
bijgevoegd. De financiële commissie heeft het Jaarverslag PCOB, samen met de Jaarverslagen
van Unie KBO en KBO-PCOB op 15 mei jl. beoordeeld en adviseert de ledenraad om het
Jaarverslag 2017 PCOB vast te stellen.

De penningmeester geeft een korte toelichting: in de jaarrekening van de PCOB worden in de balans
enkele bestemmingsreserves verantwoord. Het bestuur heeft besloten om de bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve en Reserve verenigingsprogramma's te herrubriceren naar de algemene
reserves. Na een korte gedachtewisseling besluit de ledenraad het Jaarverslag 2017 PCOB vast te
stellen en het bestuur decharge te verlenen.
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BESLUIT:
De Ledenraad besluit het Jaarverslag 2017 PCOB vast te stellen en het bestuur decharge te
verlenen.
In de Ledenraden van de KBO-PCOB, van de PCOB en van de Unie KBO d.d. 10 oktober 2017
is Baker Tilly Berk als accountant benoemd voor de controle van de jaarrekeningen van de
verenigingen. Daarbij is afgesproken om deze benoeming na één jaar te evalueren. De
voorliggende evaluatie wordt besproken. De ledenraad stemt in met het voorstel van het
bestuur om de benoeming van Baker Tilly Berk als accountant voor PCOB te continueren.
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB besluit de inzet van Baker Tilly Berk als accountant voor PCOB te
continueren.
6. Contributiehoogte PCOB/verschil KBO
Dit agendapunt is toegevoegd op verzoek van ledenraadslid mevrouw Van Cuilenburg. Zij geeft
aan dat steeds meer kleine afdelingen met financiële problemen worstelen en wil graag nagaan
hoe deze afdelingen geholpen kunnen worden, mede tegen de achtergrond van het verschil in
contributiehoogte met de KBO. De laatste jaren zijn veel subsidies van o.a. gemeenten
afgebouwd. Afdelingen hebben daar niet op ingespeeld met contributieverhoging en plukken daar
nu de wrange vruchten van. Als een van de mogelijkheden zou verlaging van de leefverband–
contributie overwogen kunnen worden.
De penningmeester geeft aan dat de afdrachten van PCOB en KBO niet zonder meer met elkaar
vergeleken kunnen worden. KBO heeft immers ook nog de afdracht aan de provincies. Hij herkent
de problematiek rond het verschil in contributie tussen KBO en PCOB. De eerste besprekingen
daarover zijn gestart. Het bestuur heeft de intentie om in de eerstvolgende vergadering van de
ledenraad een concreet voorstel in te brengen.
De penningmeester zegt toe de suggestie ten aanzien van de contributie voor een leefverband
mee te nemen in de planvorming.
In het algemeen wordt geconstateerd dat weerstand tegen het verhogen van de contributie vaak
meer bij de besturen ligt dan bij de leden.
PCOB-afdelingen kunnen een beroep doen op de Reserve Steun Afdelingen. Noodlijdende
afdelingen dienen ten minste de adviescontributie te heffen of duidelijk te maken dat ze in enkele
stappen naar dat niveau gaan.
7. Rondvraag en sluiting
- Mevrouw Van Cuilenburg deelt mede dat ze afscheid moet nemen van de ledenraad omdat ze
gaat verhuizen buiten Zuid-Holland. De regels schrijven voor dat ze dan geen ledenraadslid voor
deze provincie kan blijven. Er is echter geen vervanger beschikbaar. Ze vraagt of het mogelijk is
om aan te blijven tot er in het kader van de fusie een nieuwe zeggenschapsstructuur komt.
Het bestuur zal zich beraden op deze vraag.
- Desgevraagd wordt afgesproken om in deze ledenraad geen evaluatie plaats te laten
vinden van de bespreking van het advies van de stuurgroep in de Ledenraad KBO-PCOB. Als
er ledenraadsleden zijn die er behoefte aan hebben om hun mening hierover kenbaar te
maken aan het bestuur worden zij verzocht dat schriftelijk te doen.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng en leest ter
afsluiting een overweging voor van de Amerikaanse aartsbisschop Michael Bruce Curry over
de verlossende kracht van de liefde.
Getekend voor akkoord d.d. ……………………………………….2018

De heer J. Kodde
voorzitter
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De heer J. Overbeek
vicevoorzitter
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Aanwezigen Ledenraad PCOB
LEDEN
Arkenbout, de heer A.
Bakker, mevrouw T.
Beijering, de heer J.
Bolt, de heer J.
Cuilenburg, mevrouw A.
Dalfsen, de heer H. van
Dukel-Vink, mevrouw G.
Evertse, de heer J.
Groot-van der Keur, mevrouw A. de
Janssen, de heer B.
Jille, de heer P.
Kodde, de heer J.
Koops, de heer R.

Kremers, de heer R.
Kruk, mevrouw J. van der
Last, de heer H.
Magel, de heer O.
Oldenziel, de heer P.
Overbeek, de heer J.
Ronde, de heer B. de
Visch, de heer M.
Vriend, de heer E.
Vries, de heer R. de
Waal, mevrouw P. de
Weststeijn, de heer J.

Afwezig: Dhr. J. Hutten, Dhr. A. Korteweg, Dhr. A. van Kranenburg, Dhr. H. Scheper, Dhr. H. Stapel,
Mw. D. Travaille, Dhr. H. Zieleman
BESTUUR
Buddenberg, de heer R. - voorzitter Ledenraad
Haitsma, de heer E.
Steegstra, de heer H.
Telgen-Zwarts, mevrouw G.
Zoete, mevrouw W. de
BUREAU KBO-PCOB
Vanderkaa, mevrouw M. - directeur
Geelen, mevrouw T. - directiesecretaris

