Agenda Ledenraad PCOB
18 september 2019, 10.30 -13 uur
Locatie: Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein, zaal Geyne1

1. Opening door voorzitter de heer Kodde
2. Mededelingen
3. Vaststelling van de agenda
4. Verslag ledenraadsvergadering PCOB 27 juni 2019 (bijlage LR P 2019 09 18-4)
Het bestuur legt u het verslag van de ledenraadvergadering van 27 juni 2019 ter vaststelling voor.
5. KBO-PCOB Vernieuwt (bijlagen LR P 2019 09 18-5a, -5b en -5c)
Op 6 september heeft de ledenraad van de Unie KBO vergaderd over de toekomst van de
Unie KBO en de samenwerking met de PCOB in het verband van KBO-PCOB. Ter tafel lag o.a.
het eindrapport van het onderlinge overleg van de provinciale KBO-bonden in het zgn.
‘bondenberaad’. Het bondenberaad heeft dit eindrapport aan de PCOB aangeboden
(bijlage -5a).
Met inachtneming van de ontwikkelingen binnen de Unie KBO en in aansluiting op eerdere
besluitvorming in de ledenraad van de PCOB legt het bestuur de notitie ‘Aan de slag met
KBO-PCOB Vernieuwt’ (bijlage -5b) aan de ledenraad voor. Een begeleidende notitie
(bijlage -5c) is bijgevoegd.
Ter besluitvorming.
6. Samenstelling bestuur
Mevrouw De Zoete heeft laten weten dat zij haar bestuurslidmaatschap moet beëindigen in
verband met haar installatie als gedeputeerde in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Samen met het vertrek van mevrouw Telgen zijn er nu twee vacatures in het bestuur.
Het bestuur stelt voor nu op zoek te gaan naar één nieuw bestuurslid en de tweede vacature
vooralsnog niet in te vullen. Dit biedt ruimte om op korte termijn het bestuur te verbreden
met een vertegenwoordiger vanuit de kringen rond de andere verbanden die willen toetreden
tot de nieuwe vereniging waartoe de PCOB het voortouw wil nemen.
De sluitingstermijn voor de vacature is gesteld op 15 september; daarna zal de
selectiecommissie bijeenkomen.
Ter besluitvorming.
6. Rondvraag en sluiting
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Een routebeschrijving is bijgevoegd.

