Verslag Ledenraad PCOB
Woensdag 17 oktober 2018
vastgesteld

Overzicht aanwezigen: zie bijlage
1. Opening door de heer Kodde, voorzitter ledenraad PCOB
Bericht van afwezigheid ontvangen van de heren Beijering, Evertse, Visch, Last en Jille en de
dames Dukel-Vink en De Waal.
De voorzitter heet de heer Henk Stapel van harte welkom in deze ledenraad als lid vanuit de
provincie Zuid-Holland.
Tot slot geeft hij aan dat mevrouw van Cuilenburg-Pasma geen deel meer uitmaakt van de
Ledenraad PCOB vanwege haar verhuizing naar een andere provincie. Er is op een passende
manier afscheid van haar genomen, uiteraard onder dankzegging voor haar actieve inbreng.
2. Vaststelling van de agenda
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB stelt de agenda ongewijzigd vast.
3. Verslag ledenraadsvergadering PCOB 19 juni 2018 (bijlage LR P 2018 06 19-3)
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB stelt het verslag van de vergadering van 19 juni 2018 ongewijzigd vast.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
-5. Contributieafdracht (bijlagen LR P 2018 10 17-5)
In samenhang met de bespreking en besluitvorming aangaande de contributieafdracht 2019
in de ledenraad KBO-PCOB ligt dezelfde notitie in deze ledenraadsvergadering ter bespreking
en besluitvorming hier voor. De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester voor een
nadere toelichting. Deze benadrukt dat dit voorstel ziet op een harmonisatie van de
afdracht. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de afdelingen om de hoogte van de
contributie vast te stellen. Hij stelt vast dat er voor de afdelingen dus meer ruimte is
gekomen om daarin keuzes te maken.
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB besluit in te stemmen met het voorliggende voorstel inzake
contributieafdracht 2019.
6. Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng en leest ter
afsluiting een gedicht voor van Freek de Jonge: Blijf Het Verhaal vertellen.
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Getekend voor akkoord d.d. ……………………………… 2019

De heer J. Kodde
voorzitter
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De heer J. Overbeek
vicevoorzitter
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