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Verslag Ledenraad PCOB 

 

27 november 2019 

vastgesteld 

 

 

Overzicht aanwezigen: zie bijlage.  

 

1. Opening door voorzitter de heer Kodde 

 

2. Mededelingen 

Voor deze vergadering zijn afmeldingen ontvangen van mevrouw de Groot en de heren Van 

Dalfsen, Overbeek, Kremers, De Vries, Hutten, Korteweg, Oldeziel en Koops.  

Op voorstel van het bestuur besluit de ledenraad om de ledenraadsvergadering van 

12 december te verplaatsen naar 19 december om 13.30 uur. De stukken voor die 

vergadering zullen aan het begin van week 50 worden toegezonden. De voorzitter vraagt 

begrip voor de late verzending van de stukken voor de ledenraadsvergaderingen.  

Ten aanzien van de ledenraadsvergadering van KBO-PCOB, gepland op 12 december, vindt 

zo spoedig mogelijk besluitvorming plaats. Naar verwachting zal deze vergadering verplaatst 

worden naar begin 2020.  

 

3. Vaststelling van de agenda 

Na enige overweging besluit de ledenraad de agenda-volgorde te handhaven. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Verslag ledenraadsvergadering PCOB 30 oktober 2019 (bijlage LR P 2019 11 27-4) 

BESLUIT: 

De Ledenraad PCOB stelt het verslag van de Ledenraad PCOB van 30 oktober ongewijzigd vast.  

 

5. KBO-PCOB Vernieuwt - De Nieuwe Vereniging (bijlagen LR P 2019 11 27-5a, -5b en -5c) 

Op 15 november jl. heeft de Ledenraad Unie KBO de uitkomsten van extra intern beraad over 

de positionering van de Unie KBO binnen de vereniging KBO-PCOB en het proces KBO-PCOB 

Vernieuwt besproken en is tot besluitvorming gekomen over het vervolgtraject.  

Het bestuur van de PCOB en de voorzitter van de Ledenraad PCOB zijn 21 november jl. op 

uitnodiging van het bestuur en een delegatie van de Ledenraad van de Unie KBO 

geïnformeerd over de uitkomsten van de besluitvorming. Met inachtneming van de 

uitkomsten van het beraad van de Unie KBO stelt het bestuur voor over te gaan tot 

oprichting van DNV en het besluit te nemen dat de PCOB toetreedt tot DNV. 

 

De voorzitter geeft de ledenraad het woord.  

In eerste termijn reageren de ledenraadsleden die een amendement op de statuten van DNV 

hebben ingediend op de reactie van het bestuur, verwoord in bijlage 5c, inzake het 

negatieve advies op de voorgestelde wijzigingen. De voorgestelde wijzigingen hadden 

betrekking op leden die vanwege hun geloofsovertuiging geen lid willen worden van DNV, en 

die, eveneens vanwege hun geloofsovertuiging, het verenigingsmagazine niet willen 

ontvangen. Zij tonen zich teleurgesteld  over het negatieve advies van het bestuur en geven 

aan te vrezen dat de PCOB door deze weigering uit elkaar zal vallen. Zij vragen het bestuur 
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en de ledenraad met klem om hun voorstel alsnog te accepteren, zeker omdat er geen 

juridische bezwaren zijn.  

 

Enkele ledenraadsleden uiten hun zorgen over het effect dat de oprichting van DNV zal 

hebben op de samenwerking met de Unie KBO. Zij zijn van mening dat er alleen gezamenlijk 

met de KBO een toekomst is voor de PCOB en stellen voor om de Unie KBO nog wat meer tijd 

te gunnen of verder tegemoet te komen. 

 

Andere ledenraadsleden geven als reactie aan dat het niet verstandig is nog langer op de 

Unie KBO te wachten. KBO-PCOB Vernieuwt wordt door de Unie KBO afgewezen, maar 

alternatieve vernieuwingsplannen zijn er niet. Zij staan achter de voorstellen van het bestuur 

en spreken de hoop uit dat de PCOB de vruchten van de vernieuwing kan plukken, waarbij 

nadrukkelijk de hoop wordt uitgesproken om zo snel mogelijk weer verder met de Unie KBO 

op te trekken daarin.  

Er volgt een oproep om nuchter te blijven: de PCOB blijft volledig in stand, met alle vrijheid 

om de eigen geloofsidentiteit te praktiseren. Voor afdelingen verandert er niets als zij dat 

niet willen. Er is geen reden om vanwege de oprichting van DNV met de PCOB te breken. De 

PCOB heeft ook jarenlang deel uitgemaakt van de CSO, samen met niet-identiteitsgebonden 

organisaties. Daar was toen geen enkel bezwaar tegen vanuit de identiteitsbeleving.  

 

Een van de ledenraadsleden stelt een tekstuele aanvulling voor op de pre-ambule. Hij ziet 

daarin graag meer waarden verwoord. Verder zijn er vragen over de financiële onderbouwing 

van DNV, de governance-structuur en een mogelijk acquisitieplan voor DNV.  

 

Tot slot merkt een van de ledenraadsleden op dat artikel 21 lid 6 van de statuten strijdig is 

met het voornemen van het bestuur om een overgangsbestuur bestaande uit de huidige 

bestuursleden van de PCOB te vormen.  

 

Na een korte schorsing krijgt de voorzitter van het bestuur het woord voor een reactie op de 

opmerkingen vanuit de ledenraad.  

Hij schetst de dramatische daling van het ledenaantal als aanleiding voor een krachtige wens 

tot vernieuwing en brengt in herinnering hoe het samenwerkingsproces met de Unie KBO is 

verlopen sinds het rapport KBO-PCOB Vernieuwt als groeidocument is aanvaard in de 

Ledenraad KBO-PCOB. Nu op dit moment gezamenlijk met de Unie KBO geen invulling 

gegeven kan worden aan de vernieuwing, zal de PCOB een tweede spoor moeten kiezen en 

moeten overgaan tot de oprichting van DNV. De PCOB heeft geen tijd meer te verliezen. De 

Unie KBO heeft nog een lang traject te gaan en geeft dat ook zelf aan. Bovendien heeft de 

Unie KBO aangegeven zich te willen beraden op de governance binnen KBO-PCOB en een 

kerntakendiscussie te willen voeren met mogelijk ingrijpende gevolgen voor het 

verenigingsbureau. Dat zijn intern gerichte, tijdrovende processen die geen ruimte laten 

voor nieuwe initiatieven gericht op het betrekken van jonge senioren. Tegen die achtergrond 

stelt het bestuur voor dat de PCOB aan de slag gaat met KBO-PCOB Vernieuwt.   

Inzake de governance voor DNV geeft hij aan dat er allereerst sprake zal zijn van een 

overgangssituatie met het huidige bestuur van de PCOB en de huidige ledenraad van de 

PCOB. Bij het toetreden van andere partijen zullen die ook zeggenschap krijgen. Hij vraagt 

de directeur om in te gaan op de opmerking over artikel 21 lid 6.  

Ten aanzien van de vraag naar een financiële onderbouwing van DNV geeft hij aan dat de 

begroting voor 2020 na de besluitvorming van vandaag kan worden voorbereid. Het bestuur 

streeft ernaar die op 19 december ter goedkeuring aan de ledenraad voor te leggen.  

Met betrekking tot de identiteit wijst de voorzitter van het bestuur er nogmaals op dat de 

grondslag van de PCOB ongewijzigd blijft. 

De voorzitter van het bestuur heeft recent een goed gesprek gehad met de voorzitter van 

KBO Limburg, die momenteel binnen de Unie KBO een brugfunctie vervult tussen de 
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verschillende provinciale KBO-bonden. De voorzitter van het bestuur heeft in dat gesprek 

benadrukt dat de PCOB er op geen enkele manier op uit is om de KBO uit te hollen; de 

besluitvorming van de PCOB is gericht op vernieuwing. Als de Unie KBO toestaat dat 

provinciale bonden ook kiezen voor KBO-PCOB Vernieuwt, dan kan dat binnen het verband 

van KBO-PCOB en zal DNV geen toetreders vanuit de KBO werven. De 13 Gelderse afdelingen 

hebben wat dat betreft een andere positie; zij willen niet meer onder een provinciale bond 

vallen en willen daarom kunnen toetreden tot DNV.  

Ter afsluiting geeft de voorzitter van het bestuur aan dat het bestuur ieder democratisch 

genomen besluit zal respecteren, maar dat hij persoonlijk zijn functie zal neerleggen mocht 

de ledenraad besluiten om niet aan de slag te gaan met KBO-PCOB Vernieuwt.  

 

De voorzitter geeft het woord aan de directeur.  

Zij gaat allereerst in op de vragen die leven over de vernieuwing. De vormgeving daarvan 

heeft geruime tijd stil gelegen, in afwachting van de ontwikkelingen. Onlangs is dit echter 

weer opgepakt en nu worden verschillende initiatieven voorbereid. Als voorbeelden noemt ze 

een proef met een vervoers- en  klussendienst en de ontwikkeling van de Academie 2.0. Ze 

zegt toe in de ledenraad van 19 december een nadere toelichting te zullen geven.  

De directeur gaat ook in op de zorgen van de ledenraadsleden van de noordelijke provincies. 

In de verschillende noordelijke provincies zijn KBO en PCOB gezamenlijk bezig om platforms 

te ontwikkelen, overal met een eigen kleur. Dat past precies in de koers van KBO-PCOB 

Vernieuwt.  

De directeur gaat ook in op de opmerking dat artikel 21 lid 6 van de statuten strijdig is met 

het voornemen van het bestuur om een overgangsbestuur bestaande uit de huidige 

bestuursleden van de PCOB te vormen. Dat is een correcte opmerking. Dit artikel is 

inderdaad onwenselijk en zou moeten vervallen. Zij stelt voor om dit bij de stemming over 

de statuten aan de orde te stellen.  

Vanuit de ledenraad is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor zorgvuldige 

informatievoorziening en communicatie over de vandaag te nemen besluiten. De directeur 

geeft aan dat dit punt ook door het bestuur als zeer cruciaal wordt gezien. Er is een 

informatiebulletin in voorbereiding dat meteen na deze vergadering verstuurd zal worden 

naar alle leden van wie het mailadres in de ledenadministratie is vermeld, met daarbij het 

verzoek aan afdelingen om het te verspreiden onder de leden. Daarnaast is er 13 december 

een extra bijeenkomst voor regiocoördinatoren gepland en zullen er begin volgend jaar in 

alle provincies informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.  

Er zal een brief uitgaan naar de Unie KBO om te informeren over de besluitvorming en om 

aan te geven dat het bestuur van de PCOB graag in overleg wil treden met het bestuur van de 

Unie KBO zodra dat weer is aangevuld.  

 

De voorzitter sluit de informatieronde af en gaat over tot het in stemming brengen van de 

verschillende voorstellen.  

 

Allereerst brengt hij het amendement van de Utrechtse ledenraadsleden in stemming. Het 

betreft het voorstel om de volgende artikelen toe te voegen aan de statuten: 

Artikel 2.4 

De vereniging accepteert het dat leden die vanwege hun geloofsovertuiging geen lid van de 

verenging (DNV) willen en kunnen worden, wel volwaardig lid van hun bestaande vereniging 

en of afdeling willen en kunnen blijven.  

Stemresultaat: drie stemmen vóór, nul stemmen blanco, achttien stemmen tegen.  

BESLUIT:  

De Ledenraad PCOB besluit dit artikel niet toe te voegen aan de statuten.  
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Artikel 2.5  

De onder 2.4 genoemde leden kunnen daarnaast ook aangeven dat zij, vanwege deze 

geloofsovertuiging, niet meer in het abonneebestand van het verenigingsmagazine (DNV) 

worden opgenomen.  

De voorzitter besluit om dit voorstel niet in stemming te brengen omdat dit al een bestaande 

mogelijkheid is.  

 

Vervolgens brengt de voorzitter een voorstel in stemming om meer kernwaarden op te 

nemen in de preambule van de statuten. Het bestuur adviseert negatief over dit voorstel, 

met als argument dat de voorliggende tekst voortkomt uit het rapport KBO-PCOB Vernieuwt 

en nauw aansluit bij de rest van de statuten.  

Stemresultaat: vier leden stemmen vóór, nul stemmen blanco, zeventien stemmen tegen 

aanpassing van de tekst.   

BESLUIT: 

De Ledenraad PCOB besluit de tekst van de preambule niet aan te passen.  

 

De voorzitter brengt nu de oprichting van De Nieuwe Vereniging in stemming.  

Als eerste vindt er stemming plaats over de statuten van de vereniging in oprichting.  

Het bestuur stelt voor om artikel 21 lid 6 te schrappen, zodat bestuursleden van de PCOB 

ook zitting kunnen hebben in het bestuur van DNV. 

Stemresultaat: vier leden stemmen tegen, nul stemmen blanco, zeventien stemmen vóór het 

voorstel.  

BESLUIT:  

De Ledenraad PCOB besluit in te stemmen met de oprichting van De Nieuwe Vereniging en 

daarbij tevens in te stemmen met de voorliggende statuten, waarvan artikel 21 lid 6 komt te 

vervallen.  

 

Tot slot brengt de voorzitter het voorstel in stemming dat de PCOB toetreedt tot De Nieuwe 

Vereniging.  

De heer De Ronde vraagt en krijgt de gelegenheid om een stemverklaring af te geven. Hij 

stemt tegen de toetreding van de PCOB tot De Nieuwe Vereniging omdat hij op grond van 

zijn geloofsovertuiging het niet met zijn geweten kan verenigen dat hij gedwongen wordt 

om toe te treden tot een niet-christelijke vereniging. 

 

Stemresultaat: zes leden stemmen tegen, één lid stemt blanco, veertien leden stemmen vóór. 

BESLUIT: 

De Ledenraad PCOB besluit tot toetreding van de PCOB tot De Nieuwe Vereniging.  

 

De voorzitter van de ledenraad staat stil bij dit historisch besluit van de Ledenraad van de 

PCOB en spreekt de verwachting uit dat de PCOB hiermee een belangrijke stap naar 

vernieuwing van de vereniging heeft genomen.  

 

De voorzitter van het bestuur spreekt zijn dank uit aan de Ledenraad voor dit bijzondere 

besluit. Hij geeft aan dat nu ook de tijd is gekomen om de naam van de nieuwe vereniging te 

onthullen. Het bestuur KBO-PCOB heeft als merknaam van de vernieuwing gekozen voor 

Majeur. Deze nieuwe naam zal geladen worden met alle vernieuwingsactiviteiten. Zo zal de 

Academie 2.0 de naam Majeur Academie krijgen en de vervoersservice wordt Majeur Mobiel.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

--- 

De voorzitter sluit de vergadering af met een dankwoord aan alle aanwezigen voor het 

constructieve overleg. Hij memoreert dat de genomen besluiten van historische betekenis zijn.  

Hij spreekt ter afsluiting een toepasselijke overweging uit over hoop: Hoop kan wel vervliegen 

maar nooit sterven.  
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Getekend voor akkoord d.d. ……………………….. 2020  

 

 

 

 

 

De heer J. Kodde     De heer J. Overbeek 

voorzitter      vicevoorzitter  

 

 


