Verslag Ledenraad PCOB
30 oktober 2019
Concept

1. Opening door de heer Kodde, voorzitter van de ledenraad
Speciaal woord van welkom aan kandidaat-bestuurslid de heer Nuis. Hij is als toehoorder bij
deze vergadering aanwezig.
2. Mededelingen
Voor deze vergadering zijn afmeldingen ontvangen van mevrouw De Waal en van de heren
Van Dalfsen, Visch en Korteweg.
3. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken:
2019 10 22 Brief met vragen van de ledenraadsleden De Ronde, Last en Korteweg inzake
DNV. Deze vragen komen aan de orde bij agendapunt 5.
4. Verslag ledenraadsvergadering PCOB 18 september 2019 (bijlage LR P 2019 10 30-4)
Tekstueel:
- Algemeen: gebruikelijk is dat in de notulen geen vermelding van namen plaatsvindt. Dat is in dit
verslag wel het geval. Voorstel is om daar een keuze in te maken.
Afgesproken wordt om alleen bij een besluit namen te vermelden. Het verslag zal daarop
aangepast worden.
- Punt 5 KBO-PCOB Vernieuwt, 5e alinea op pagina 3 DVN moet zijn: DNV.
BESLUIT:
De Ledenraad PCOB stelt het verlag van de Ledenraad PCOB van 18 september 2019 met
bovengenoemde tekstuele aanpassingen vast.
5. De Nieuwe Vereniging (bijlagen LR P 2019 10 30-5a, -5b en 5c (nagezonden)
a) Ontwikkelingen in het algemeen
In de vergadering van 18 september jl. heeft de Ledenraad in principe ingestemd met de in de
notitie “Twee Sporen – aan de slag met KBO-PCOB Vernieuwt” voorgestelde koers. Het bestuur
heeft deze koers verder uitgewerkt. De voorzitter geeft de voorzitter van het bestuur het woord
voor een mondelinge toelichting.
Allereerst gaat de voorzitter desgevraagd in op het karakter van de besluitvorming in deze
vergadering. Het bestuur stelt voor om, met het oog op de ontwikkelingen binnen de KBO, de
definitieve besluitvorming uit te stellen tot 27 november. Het bestuur stelt wel voor nu een
inhoudelijke bespreking te voeren, zodat de koers van de PCOB helder wordt.
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Vanuit de ledenraad wordt het volgende opgemerkt:
- De samenwerking met de KBO was ooit bedoeld om samen sterker en krachtiger te worden. De
kans op een handreiking van de KBO moet aangegrepen worden. Laten wij met kracht inzetten op
behoud van de federatieve samenwerking in KBO-PCOB verband.
- Als er een nieuwe organisatie opgericht wordt, waarom dan niet een stichting?
- Enkele ledenraadsleden geven aan grote moeite te hebben met het gegeven dat De Nieuwe
Vereniging (DNV) geen protestants-christelijke identiteit zal hebben.
- Kunnen de statuten meer gebaseerd worden op het uitgangspunt dat DNV een koepel is, een
federatieve vereniging waarbij de rechtspersoonlijkheid van de aangesloten verenigingen overeind
blijft? Er moet dan alleen iets worden geregeld voor het individuele lidmaatschap.
- Hoe lang moet de PCOB zich nog laten gijzelen door de KBO? De noodzakelijke vernieuwing
wordt nu al anderhalf jaar opgehouden door de discussie binnen de Unie KBO. Dat kan zo niet
langer, het is goed om nu besluiten te nemen.
- In de stukken ontbreekt informatie over de financiële structuur van DNV. Hoe gaat die er precies
uit zien? Krijgt DNV een eigen verenigingsbureau en hoe is dan de relatie tot het huidige
verenigingsbureau van KBO-PCOB?
- In een groot aantal provincies hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over het
tweesporenbeleid en de oprichting van DNV. Deze waren goed bezocht en na uitleg bleek een
meerderheid van de afdelingen achter de voorgestelde koers te staan.
- Een van de ledenraadsleden verwijst naar de lezing van Kars Veling uit 2013 waarin hij stelt dat
het doel van een organisatie belangrijker is dan de grondslag. Die uitspraak is volgens hem ook
van toepassing op de oprichting van DNV. Het komt hem voor dat voor een aantal
ledenraadsleden principes belangrijker zijn dan vernieuwing, maar principes mogen geen kapstok
zijn voor verstarring.
- De communicatie naar de afdelingen is een punt van zorg. Van alle kanten komt de vraag hoe
het staat met de samenwerking met de KBO. Ledenraadsleden hebben een taak bij het informeren
van afdelingen, maar dat is niet gemakkelijk. Niemand heeft er belang bij dat alle discussies op
straat komen te liggen.
De voorzitter van het bestuur krijgt het woord voor een reactie op de opmerkingen vanuit de
ledenraad.
Voor het bestuur van de PCOB is de oprichting van DNV nadrukkelijk een second-best oplossing.
Het liefst zou de PCOB de vernieuwingsagenda samen met de KBO uitvoeren. Op 6 september jl.
heeft de Ledenraad van de Unie KBO de vernieuwingsagenda van KBO-PCOB Vernieuwt echter niet
aanvaard. Dat heeft voor de PCOB geleid tot een alternatieve keuze, de oprichting van DNV. Het
teruglopende ledenaantal dwingt ons om in actie te komen en de brug te slaan naar jongere
senioren. Als we niets doen, zal de PCOB over een aantal jaren gemarginaliseerd zijn.
De voorzitter van het bestuur signaleert dat er nog misverstanden zijn over de status van de PCOB
in DNV. DNV is een koepelorganisatie. De PCOB blijft als vereniging bestaan, ongewijzigd, met de
eigen juridische structuur en met de eigen protestants-christelijke grondslag.
DNV en KBO-PCOB zullen gebruik maken van hetzelfde verenigingsbureau. Als PCOB hechten wij
aan de kwaliteit en de kwantiteit van het verenigingsbureau.
De begroting voor het verenigingsbureau zal worden onderscheiden in een deel voor KBO-PCOB
en een deel voor DNV. Een contributieverhoging voor de PCOB voor 2020 is niet aan de orde.
Uiteindelijk zullen alle aangesloten verbanden dezelfde contributieafdracht aan DNV moeten
betalen, maar daar zal een overgangsperiode voor nodig zijn.
Er is nog geen informatie over de uitkomst van de nieuwe overlegronde binnen de Unie KBO. De
voorzitter van het bestuur benadrukt nogmaals dat samenwerking met de KBO de voorkeur heeft.
Het eerste spoor is dan ook om samen met de KBO in KBO-PCOB-verband de landelijke
belangenbehartiging krachtig voort te zetten. Op welke terreinen verder samenwerking mogelijk
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is, is aan de KBO. Als de KBO de uitgangspunten van KBO-PCOB Vernieuwt aanvaardt, wil de PCOB
daar graag samen uitvoering aan geven.
De voorzitter geeft de ledenraad het woord voor reacties in tweede termijn:
- KBO Gelderland wil het initiatief nemen voor de oprichting van een provinciaal platform KBOPCOB. De Algemene Ledenvergadering van KBO Gelderland beslist daarover op 20 november a.s.
Het is de bedoeling dat het platform de agenda van KBO-PCOB Vernieuwt gaat uitvoeren. Hoe dit
concreet wordt uitgewerkt komt in een latere fase aan de orde.
Vanuit de ledenraad wordt KBO Gelderland opgeroepen om solidariteit te betrachten met de totale
vereniging.
De voorzitter van het bestuur geeft aan dat er op meer plaatsen in het land initiatieven zijn om te
komen tot provinciale platforms. Het bestuur zal deze initiatieven toetsen aan de inhoudelijke
koers van KBO-PCOB Vernieuwt. Daarnaast is het belangrijk dat platforms functioneren als
verbindingsschakel tussen het lokale en landelijke niveau. Inmiddels ligt er een verzoek van de
provinciaal coördinator in Overijssel voor financiering vanuit de PCOB voor een te ontwikkelen
platform.
De ledenraadsleden vanuit Overijssel spreken hun verwondering erover uit dat zij van dit verzoek
niet op de hoogte zijn, terwijl zij wel veel overleg hebben met de regiocoördinatoren.
- Een van de ledenraadsleden stelt dat de uitgangspunten van Kars Veling niet door iedereen
onderschreven worden, met name daar waar het gaat om de rol van de bijbel.
- Op de vraag of een afdeling van de PCOB kan besluiten om een eigen rechtspersoon te worden
en zich vervolgens aan kan sluiten bij DNV stelt de voorzitter van het bestuur dat dit niet mogelijk
is: aan de structuur van de PCBO wijzigt niets en de afdelingen van de PCOB zijn geen eigen
rechtspersoon. De PCOB sluit zich als vereniging aan bij DNV.
Het betrokken ledenraadslid stelt voor in de statuten van DNV op te nemen dat leden die vanwege
hun geloofsovertuiging geen lid willen worden van DNV wel volwaardig lid kunnen blijven van hun
bestaande vereniging. Ook moeten ze te kennen kunnen geven het Magazine niet meer te willen
ontvangen.
Het bestuur zegt toe dit voorstel voor te leggen aan de notaris. Als het amendement juridisch
mogelijk is zal het bestuur dit als voorstel in stemming brengen in de Ledenraad van
27 november, voorzien van een advies van het bestuur.
b) De oprichting van De Nieuwe Vereniging.
De voorzitter van het bestuur bespreekt de schriftelijk ingediende vragen, voor zover deze niet al
aan de orde zijn geweest. Naar aanleiding daarvan worden enkele aanpassingen in de conceptstatuten afgesproken.
Ter verduidelijking: alle tot DNV toegetreden rechtspersonen hebben stemrecht. Na de oprichting
van DNV komen er verkiezingen voor een ledenraad. Dat heeft geen gevolgen voor de ledenraad
van de PCOB; die blijft intact zoals nu het geval is.
De vraag of DNV al dan niet een koepel is wordt opnieuw aan de orde gesteld. Bepleit wordt dat
de statuten meer de ‘geur en smaak’ van een federatie krijgen. Ook zou het goed zijn als de
uitgangspunten van KBO-PCOB Vernieuwt in de statuten tot uiting komen. Het bestuur zal
hierover in overleg treden met de notaris.
De voorzitter van de Ledenraad brengt het principebesluit in stemming. De Ledenraad besluit als
volgt:
BESLUIT:
De Ledenraad stemt op hoofdlijnen in met de concept-statuten voor de oprichting van De Nieuwe
Vereniging (DNV) en besluit om als vereniging PCOB in principe toe te treden als lid van DNV.
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Dit betreft een principe-besluit. In de Ledenraadsvergadering van 27 november worden zowel de
naar aanleiding van deze vergadering aangepaste statuten als het besluit om als vereniging toe te
treden tot DNV ter definitieve besluitvorming aan de ledenraad voorgelegd.
6. Financiën
a. Contributie-afdracht 2020 (bijlage LR 2019 10 30-6a)
BESLUIT:
De Ledenraad besluit in te stemmen met het voorstel van het bestuur inhoudende dat de
contributie–afdracht voor PCOB-leden in 2020 op dezelfde hoogte zal blijven als in 2019.
b. Kosten oprichting De Nieuwe Vereniging (bijlage LR 2019 10 30-6b)
De voorzitter van het bestuur geeft desgevraagd een toelichting op dit voorstel. Het betreft een
voorstel voor de ontwikkelkosten van DNV in 2019. Voor 2020 worden de kosten opgenomen in
de nog op te stellen begroting.
Vanuit de ledenraad wordt een vraag gesteld over de inzet van een extern adviseur. Desgevraagd
geeft de directeur aan dat de extern adviseur nodig is om zo snel mogelijk extra denkkracht vrij
te maken voor de noodzakelijke vernieuwing.
BESLUIT:
De Ledenraad besluit het bestuur toestemming te geven om de begrote exploitatie in 2019 te
overschrijden tot een bedrag van € 41.800 ten behoeve van de oprichting van DNV.
7. Voordracht nieuw bestuurslid PCOB (bijlage LR P 2019 10 30-7)
Het bestuur heeft naar aanleiding van het terugtreden van een tweetal bestuursleden een
wervingsprocedure opgestart voor een nieuw bestuurslid, tevens secretaris, van het landelijk
bestuur van de PCOB. Het bestuur draagt de heer Nuis voor als de te benoemen kandidaat.
De voorzitter van het bestuur licht deze voordracht toe. Gezien de samenstelling van het bestuur
was er een voorkeur voor een vrouw, maar alles overwegende draagt het bestuur met vol
vertrouwen de heer Nuis voor als bestuurslid. Op uitnodiging stelt de heer Nuis zichzelf voor aan
de ledenraad.
BESLUIT:
De Ledenraad benoemt de heer Nuis tot lid van het landelijk bestuur van de PCOB.
De voorzitter van de Ledenraad feliciteert de heer Nuis en wenst hem mede namens de ledenraad
veel succes toe in deze rol.
8. Rondvraag en sluiting
De PCOB-afdelingen Kampen en Zwolle verzoeken voortaan geen brief in het kader van de
actie ‘vrijwillige bijdrage’ meer toe te voegen aan het Magazine.
De PCOB heeft met één zorgverzekering een collectieve overeenkomst gesloten. Andere
verenigingen doen dat met meerdere verzekeraars. Waarom is dat?
De directeur licht toe dat door de wederzijds exclusieve relatie het aanbod van Zilveren Kruis veel
gunstigere voorwaarden voor de leden heeft.
Vanuit de ledenraad wordt ervoor gepleit om zo snel mogelijk naar een nieuwe naam te gaan
voor DNV.
De voorzitter sluit de vergadering af met een dankwoord aan alle aanwezigen voor het
constructieve overleg.
Hij spreekt ter afsluiting een toepasselijke overweging van Václav Havel uit over hoop.
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Aanwezigen Ledenraad PCOB
LEDEN
Arkenbout, de heer A.
Bakker, mevrouw T.
Beijering, de heer J.
Bolt, de heer J.
Dukel-Vink, mevrouw G.
Evertse, de heer J.
Groot-van der Keur, mevrouw A. de
Hutten, de heer J.
Janssen, de heer B.
Jille, de heer P.
Kodde, de heer J.
Koops, de heer R.
Kranenburg, de heer A. van

Kremers, de heer R.
Kruk, mevouw J. van der
Last, de heer H.
Magel, de heer O.
Overbeek, de heer J.
Ronde, de heer B. de
Scheper, de heer H.
Stapel, de heer H.
Vriend, de heer E.
Vries, de heer R. de
Weststeijn, de heer J.
Zieleman, de heer H.

Afwezig:
Dhr. H. van Dalfsen, Dhr. A. Korteweg, Dhr. P. Oldenziel, Dhr. M. Visch, Mw. P. de Waal-moens

BESTUUR
Buddenberg, de heer R.
Haitsma, de heer E.
Steegstra, de heer H.

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

Nuis, de heer W. (toehoorder)

