Verslag Ledenraad PCOB
woensdag 22 mei 2019
vastgesteld
Overzicht aanwezigen: zie bijlage.
1. Opening door voorzitter de heer Kodde
2. De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
Ter overweging leest hij de toespraak voor die de heer Van der Kruijs heeft uitgesproken op
20 november 2015, het historische moment waarop de Ledenraad PCOB voor het eerst
gezamenlijk vergaderde met de Ledenraad Unie KBO.
3. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Namens de heer Van der Kruijs bedankt de voorzitter de leden van de Ledenraad PCOB die
aanwezig waren op zijn afscheid.
4. Verslag ledenraadsvergadering PCOB 13 maart 2019 (bijlage LR P 2019 05 22-3)
Het verslag van de ledenraadvergadering van 13 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. KBO-PCOB Vernieuwt (bijlagen LR P 2019 05 22-4a tm -4e)
De voorzitter geeft het woord aan de heer Buddenberg, voorzitter van het bestuur van de PCOB.
Deze geeft in een presentatie allereerst een korte terugblik op het samenwerkingsproces met de
Unie KBO. Daarna gaat hij in op het rapport van de heer Jansen en de reactie daarop van het
bestuur. De presentatie wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag.
Zoals het bestuur heeft aangegeven in de beleidsbrief (bijlage 4a van de Ledenraad PCOB
13 maart 2019) en in bijlage 4b van deze vergadering ziet het bestuur twee sporen met het oog
op de toekomst Allereerst wil het bestuur graag samenwerken met de Unie KBO op de punten die
in het rapport van de heer Jansen worden genoemd voor het landelijke niveau (website, magazine
en landelijke belangenbehartiging op het pensioendossier). Tegelijkertijd vindt het bestuur meer
taken op landelijk niveau noodzakelijk en ook de uitvoering van KBO-PCOB Vernieuwt is urgent.
Iedereen die zich bij dit bredere spoor wil aansluiten is van harte welkom.
De heer Buddenberg benadrukt het grote belang dat het bestuur hecht aan het verenigingsbureau
vanwege de cruciale rol in de belangenbehartiging, de in- en externe zichtbaarheid en de
ondersteuning van de afdelingen. Naast het lokale en het landelijke niveau is volgens het bestuur
een provinciaal niveau nodig met taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en budget.
Na de presentatie is het woord aan de ledenraad:
- De ledenraad signaleert dat de notitie van de heer Jansen vooral ingaat op de structuur en
juridisch/formele aspecten en niet ingaat op de inhoud. De ledenraad mist in de notitie van de
heer Jansen een zienswijze over het vernieuwingsproces.
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- Een van de leden van de Ledenraad PCOB, de heer Kremers, maakt deel uit van het bestuur van
KBO Gelderland en is vanuit die dubbelfunctie betrokken bij de overwegingen van het onderlinge
bondenoverleg. Hij is van mening dat het rapport van de heer Jansen slechts de status van een
inventarisatie heeft en niet die van een advies. De provinciale KBO-bonden overleggen op dit
moment met hun achterban; op basis daarvan zullen zij een standpunt innemen. De heer Kremers
geeft ook aan dat de heer Jansen vraagtekens zet bij de bestuurlijk-juridische basis van de
oprichting van KBO-PCOB en het proces KBO-PCOB vernieuwt. De heer Jansen adviseert daarom
afscheid te nemen van de huidige structuur van KBO-PCOB en een herstart te maken.
Antwoord: de voorzitter van het bestuur neemt hier afstand van en geeft aan dat de besluiten
rechtmatig zijn genomen. Het hele besluitvormingsproces is op verzoek van het bestuur
nogmaals getoetst door de notaris en als correct beoordeeld.
- De structuur blijft voor de KBO een heikel punt. Dat bepaalt elke discussie binnen en met de
KBO.
Antwoord: de door de heer Jansen voorgestelde verenigingsstructuur is in de ogen van het
bestuur niet een passend slagvaardig en democratisch model voor een hedendaagse vereniging.
- Ten aanzien van het provinciaal niveau wordt voorgesteld om een divisiestructuur in
overweging te nemen. Op die manier kunnen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
budget worden belegd, binnen het kader van de gemeenschappelijk vastgestelde strategie.
Antwoord: dit kan één van de vormen zijn. Het bestuur pleit voor diversiteit, zodat afdelingen in
hun eigen provincie kunnen kiezen wat hen het beste past.
- De ledenraad is unaniem van mening dat het verenigingsbureau zijn waarde de afgelopen tijd
meer dan bewezen heeft. De ledenraad hecht eraan om te benadrukken dat het verenigingsbureau
niet gezien moet worden als een hulpconstructie, daarmee wordt de belangrijke positie die
verworven is in de landelijke belangenbehartiging te kort gedaan. Ook de rol die het
verenigingsbureau speelt bij de ondersteuning van de afdelingen en de facilitering van opleiding
en ontwikkeling (middels de Academie) wordt als onmisbaar beschouwd.
- De ledenraad acht het van belang om met de KBO in gesprek te blijven. Er is een uitdrukkelijke
wens om te komen tot samenwerking en nader te onderzoeken op welke punten die
samenwerking mogelijk is. Daarbij neemt de Ledenraad PCOB een eigen standpunt in op een
aantal punten en de ledenraad verwacht dat de provinciale KBO-bonden daar oog en oor voor
hebben. Het standpunt van de verschillende provinciale KBO-bonden moet nog blijken, maar het is
van belang dat de PCOB de eigen visie ten behoeve van het overleg op tafel legt.
Na een korte schorsing geeft de voorzitter van de ledenraad het woord aan de voorzitter van het
bestuur. Deze geeft als reactie op het beraad in de Ledenraad PCOB aan dat het bestuur graag wil
onderzoeken op welke punten de Unie KBO op landelijk niveau wil blijven samenwerken. Hij vat de
uitkomst van de discussie samen in een aantal uitgangspunten die daarbij voor het bestuur en
ledenraad van de PCOB van belang zijn:
1. De PCOB hecht eraan dat we gezamenlijk blijven werken aan de landelijke
belangenbehartiging, de in- en externe zichtbaarheid en de dienstverlening aan de
afdelingen – alles rond de vijf speerpunten – en aan de vernieuwing van de vereniging
op basis van KBO-PCOB Vernieuwt. Daartoe moet het verenigingsbureau kwalitatief en
kwantitatief op niveau blijven.
2. De toekomstige vereniging behoeft een slagvaardige en democratisch gelegitimeerde
governance-structuur met checks and balances. De PCOB opteert daarom voor een
ledenraad die rechtstreeks wordt gekozen door de leden.
3. De PCOB hecht aan de vormgeving van een middenniveau, naast het lokale en landelijke
niveau. Afdelingen moeten de ruimte hebben om zelf te kiezen hoe zij dit provinciale
niveau willen vormgeven. Diverse vormen zijn denkbaar: een provinciale bond, een
divisie, een platform, een steunpunt enz. We koesteren de diversiteit. Noodzakelijk is
dat er helderheid bestaat over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en budget
op het lokale, provinciale en landelijke niveau.
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4.

Afdelingen zijn vrij om zelf te beslissen of zij zich willen scharen onder een provinciale
organisatielaag. Afdelingen kunnen zich indien zij dat wensen ook rechtstreeks
aansluiten bij de landelijke organisatie.

Het bestuur stelt voor om de provinciale KBO-bonden per brief te informeren over de
nadrukkelijke wens van de PCOB om de samenwerking met de KBO voort te zetten. Daarbij zullen
tevens de bovenstaand genoemde uitgangspunten worden aangegeven, als basis voor het overleg
met de provinciale KBO-bonden.
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB geeft het bestuur PCOB het mandaat om namens de ledenraad de provinciale
KBO-bonden een brief te sturen met daarin de wens om de samenwerking met de KBO voort te
zetten met vermelding van de uitgangspunten zoals door de ledenraad geformuleerd.
6. Rondvraag en sluiting
- Oproep: het zou goed zijn als KBO-PCOB gaat participeren in de Sociale Alliantie (een
samenwerkingsverband van enkele tientallen organisaties die zich inzetten tegen armoede in
Nederland). De directeur zal deze suggestie meenemen.
- Ter verduidelijking komt nogmaals de vraag aan de orde of het bestuur een fusie tussen de
PCOB en de Unie KBO nog als een reële optie beschouwt. De voorzitter van het bestuur geeft aan
in de ledenraad van 13 maart al te hebben aangegeven een diversiteitsmodel op dit moment als
het maximaal haalbare te beschouwen. Er zijn in de tussentijd geen ontwikkelingen die in een
andere richting wijzen. Op korte ter mijn is een fusie dus niet te verwachten.
- Oproep: op vrijdagmiddag 14 juni vindt er een bijeenkomst plaats met het ABP-bestuur. Alle
ABP-gerechtigden zijn welkom. Aanmelding kan via de website van KBO-PCOB of via de directeur.
De voorzitter sluit de vergadering af met een dankwoord aan alle aanwezigen voor het
constructieve overleg. Hij spreekt een overweging uit die afkomstig is uit het boekje Omzien naar
elkaar: God is liefde.
Getekend voor akkoord d.d. 14 juli 2019

De heer J. Kodde
voorzitter
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22 mei 2019

Aanwezigen Ledenraad PCOB
LEDEN
Arkenbout, de heer A.
Bakker, mevrouw T.
Beijering, de heer J.
Bolt, de heer J.
Dalfsen, de heer H. van
Dukel-Vink, Mw. G.
Evertse, de heer J.
Groot-van der Keur, mevrouw A. de
Jille, de heer P.
Kodde, de heer J.
Koops, de heer R.
Korteweg, de heer A.
Kranenburg, de heer A. van

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
Stapel, de heer H.
Visch, de heer M.
Vriend, de heer E.
Vries, de heer R. de
Waal-Moens, mevrouw P. de
Weststeijn, de heer J.

Afwezig:
Dhr. J. Hutten, Dhr. B. Janssen, Dhr. P. Oldenziel, Dhr. P. Scheper en Dhr. H. Zieleman

BESTUUR
Buddenberg, de heer R.
Haitsma, de heer E.
Steegstra, de heer H.
Telgen, mevrouw G.
Laeven, mevrouw A. (toehoorder)

BUREAU KBO-PCOB
Vanderkaa, mevrouw M. - directeur
Geelen, mevrouw T. - directiesecretaris

