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Beste lezers,
Luther? Ja, die kennen we. Er is veel aandacht aan besteed in de media. We
nodigen u uit voor een tentoonstelling over deze Maarten Luther. Gaat u mee?.
In het CatharijneConvent in Utrecht.
Ons voorstel:
We gaan samen en vormen zo een groepje. Gezellig (hopen we). We
vertrekken op het station in Culemborg op woensdag 15 november om
13.06 uur. Iedereen betaalt eigen kosten: treinreis + € 12,50 entree voor het
museum + koffie of thee. In Utrecht lopen we naar het museum. Of met de
bus (voor wie moeilijk ter been is). Wilt u meegaan? Aanmelden bij Wim
Luteijn, tel. 51 80 59. Sommigen reizen met korting die ze kunnen delen met
anderen. Kunt u zo’n korting delen? Meldt het even of zoek vooraf een partner
op. En natuurlijk ook noteren in uw agenda! Verzamelen om 13 uur bij het
station, en terug in Culemborg om 18 uur.
Om 15.15 uur zijn ook drie korte sketches te zien die een beeld geeft van 3
grote hervormers uit de 16 e eeuw. ‘Geen droge les, maar een levendige,
zoektocht naar de personen en hun motieven’.
En dan onze ledenmiddag van deze maand:
woensdag 22 november in de Gandhisoos, om 14.00 uur.
Waarover het gaat? Dit
wordt een presentatie
door van Dick van Toorn
over N-W Canada en
Alaska. Een tocht per
camper vanaf Vancouver
via Vancouver Island en
de Alaska Highway naar
Alaska. Een verhaal over
o.a. metershoge sneeuw,
ijzige winternachten en
elanden om de camper, bevroren rivieren en de goudvelden van de Yukom.
Ook staat een ontmoeting met walvis- en robbenjagers op het programma.
Kortom, een leuke, boeiende presentatie. Iedereen welkom!

Samenwerking PCOB en KBO – hoe gaat het verder ?!
In de vorige nieuwsbrief had ik al wat gemeld over de samenwerking met onze
KBO collega’s. Een korte terugblik – de eerste officiële gezamenlijke activiteit
hadden wij op 27 mei 2015 met pannenkoeken eten in Bolderburen hier in
Culemborg. Daarvóór was er al sprake van contacten tussen bestuursleden van
onze beide clubs. Dat startte indertijd met de organisatie voor de jaarlijkse
themamiddagen. In 2016 is op onze Algemene Ledenvergadering besloten om
in te zetten op meer samenwerking. Dat proces begon zich in die tijd ook
landelijk te manifesteren. Alleen – hoe werk je dat praktisch uit? Voorzichtig is
gestart met data van ledenmiddagen uitwisselen en halfjaarlijks samen
bestuursoverleg houden. Begin 2017 zijn we gestart met het samenstellen van
één programma voor de ledenmiddagen. De eerste paar ledenmiddagen
werden matig bezocht maar vanaf de rondleiding Werk aan het Spoel in mei
toch steeds rond de 30 deelnemers. Tot zover een korte inleiding op de
voorgeschiedenis van het proces van samenwerking, waarbij op de
achtergrond steeds de prangende vraag zich aandiende – hoe nu verder? Je
hebt twee partijen met een verschillende bestuurlijke opbouw. De KBO alhier is
een rechtspersoon, terwijl wij als PCOB dat niet zijn, zijnde onderdeel van de
landelijke organisatie. En dan heb je ook nog de verschillen in identiteit. Hoe
daar mee om te gaan? Goede raad is duur. Nee hoor, fluistert Benno de Jong
ons in, bel me. Benno de Jong is verenigingscoördinator voor de PCOB-KBO en
goed op de hoogte van het proces van samengaan landelijk, en van
soortgelijke initiatieven op lokaal niveau. Zo gezegd, zo gedaan; dhr. De Jong
gebeld en op 5 oktober was hij bij onze gemeenschappelijke KBO-PCOB
bestuursvergadering aanwezig. Hierbij een verslag van deze vergadering.
Onze eerste vraag – zou één bestuur voor beide bonden alhier mogelijk zijn?
Zo nee, waarom niet?
Benno geeft een korte uitleg van het verschil in opbouw/organisatie van beide
bonden. PCOB kent 300 lokale afdelingen. Deze zijn onderdeel van de
landelijke vereniging. De lokale afdelingen zijn geen rechtspersoon. Vanuit de
landelijke organisatie is er ondersteuning aan de plaatselijke afdeling op
gebied van bankrekening, ledenbestand, financiële administratie en
webvoorziening. Deze faciliteiten hebben voor ons wel als nadeel dat de
contributie relatief hoog is en evenzo de afdracht aan de moederorganisatie.
De lokale KBO’s zijn elk een vereniging. De lokale afdeling valt onder de
provinciale KBO (hier dus Gelderland). De ondersteuning vanuit de
provinciale/landelijke organisatie is minder, wat je ook terugziet in een lagere
contributie. Landelijk is de Unie KBO dus een vereniging met 11 leden
(provincies). Er is ook nog de KBO Brabant. Deze is geheel zelfstandig. Unie
KBO en PCOB zijn nu de 2 leden van een federatie. Diverse onderdelen van de
2 leden zijn al samengevoegd, recent de beide verenigingsbureaus en de beide
bladen. Het verschil in organisatievorm tussen beide verenigingen maakt het
(vooralsnog) onmogelijk om samen te gaan. Dat gaat op termijn wel gebeuren.
Lokaal samen een bestuur vormen is geen probleem. Hooguit met dien
verstande, dat als een KBO-er ook als PCOB penningmeester zou gaan
functioneren hij wel PCOB lid zou moeten zijn. De PCOB heeft een website

waarin je als lid je eigen gegevens kunt beheren. Vergelijk het met Mijn
Overheid of Mijn Menzis. Ons ledenbeheer, de financiële administratie, de
webpagina voor Culemborg zijn daarin opgenomen en alleen dus bereikbaar
voor leden. De oplossing is simpel – deze persoon wordt (gratis) lid. Benno
adviseert verder een strakke financiële controle, bij voorkeur meermaals per
jaar. Benno geeft ons mee om goed te kijken naar het aantal te organiseren
ledenmiddagen, en wat voor onderwerpen je brengt, ook met het oog op het
aantrekken van jonge senioren. Een website vindt hij belangrijk. Vindbaarheid
op het internet acht hij essentieel. Kijk eens of scholen daarbij een
ondersteuning kunnen zijn. Of een studentenvereniging. Eind 2017 staan een
aantal bijeenkomsten gepland over hoe om te gaan met je identiteit en de
verschillen/overeenkomsten daarin.
De tweede vraag, die wij hadden is – landelijk is de contributie voor de PCOB
vastgesteld op €37,50 en voor de KBO op €28,00. De PCOB kent daarbij ook
nog een korting voor echtparen. Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Benno
kan daar weinig over kwijt. Dat zal moeten veranderen, maar naar
verwachting gaat dat pas in 2019 gebeuren. Dat geldt zeker voor de korting
voor echtparen.
Dhr de Jong heeft ons een welbestede middag bezorgd. In de aanloop naar
deze
middag
hadden
wij
als
besturen
al
besloten
om
onze
bestuursvergaderingen samen te voegen. Bij de komende Algemene
Ledenvergadering van KBO en PCOB hopen wij verdere plannen onder uw
aandacht te brengen en te kunnen invullen wie wat gaat doen. Dit jaar zijn er
nog twee aparte kerstvieringen, waarbij aangemerkt dat de kerstvieringen
open staan voor leden van beide bonden. Wilt u de KBO viering bijwonen
(13 december) meldt u zich bij hun secretaris (Tel 0345-681733 of
kbo.culemborg@gmail.com).
Als PCOB-bestuur hebben wij toen ook besloten de contributie voor 2018 aan
te passen.
Contributie 2018 individueel lid € 34,00 (was €37,50)
Contributie 2018 echtparen € 57,00 (was €59,00)
De samenwerking met de KBO heeft als neveneffect dat ook onze kosten
verminderen, waardoor deze bijstelling naar beneden mogelijk is.
Hans Dirkse
En kort:
1. Hebt u al eens onze website bezocht? www.pcob.nl/uw-afdeling/culemborg
2. De volgende Nieuwsbrief komt pas in de week van 11 december.
3. Opzeggen van uw lidmaatschap? Dat moet vóór 1 december!
4. En dan… onze kerstlunch in de Gandhisoos, Gandhi 205.
Die is op dinsdag 19 december om 11:30 uur. Aanmelden bij Hans Dirkse
vóór 12 december of door overmaken van € 7,50 naar onze rekening.
Het menu ziet er voortreffelijk uit. Iedereen hartelijk uitgenodigd.
Wacht niet met opgeven op de volgende Nieuwsbrief.

GIJ BADT OP ENEN BERG
Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen;
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
Guido Gezelle
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