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Verslag Ledenraad PCOB 

 

Donderdag 23 september 2021  

Vastgesteld 

 

Aanwezigen:  zie presentielijst 

Voorzitter: de heer Henk Zieleman  

 

1. Opening  

De voorzitter heet allen van harte welkom bij deze fysieke vergadering in Nijkerk. Hij opent de 

vergadering met een gebed dat in de PKN-kerken is gelezen bij de start van het nieuwe 

seizoen in een samenleving die langzamerhand weer helemaal open gaat.  

Bericht van verhindering is ontvangen van Sylvia Oosterhuis, Jan Bolt, Jaap Overbeek en Henk 

Tolsma. 

 

2. Vaststellen van de agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Verwachtingen benoemen en delen 

De voorzitter memoreert dat er in het afgelopen jaar veel in de vereniging is gebeurd is én 

ook in beweging gebracht. Hij wil daarom het woord geven aan de heer Willem Nuis, 

voorzitter van het landelijk bestuur, om daarvan verslag te doen.  

Het is de heer Nuis een genoegen om gast te zijn op deze vergadering van de ledenraad 

PCOB. Hij wil de aanwezigen graag meenemen naar de actuele situatie van de vereniging. 

 

Hij memoreert vervolgens de recente hectische periode, zowel door perikelen met de Unie 

KBO als door de beperkende maatregelen vanwege corona. Het is prettig te kunnen 

constateren dat die periode op beide fronten nu afgesloten lijkt.  

De relatie met de Unie KBO is gestabiliseerd door de overeenkomst federatie KBO-PCOB 

nieuwe stijl. De heer Nuis merkt op dat – hoewel de voorkeur van de PCOB bij een fusie lag – 

het bestuur PCOB zich van harte wil inzetten om de federatieve samenwerking tot een succes 

te maken, en hij hoopt van de ledenraad hetzelfde. Zoals bekend zijn er nu drie voorzitters, 

een voorzitter PCOB, een voorzitter Unie KBO en een (technisch) voorzitter KBO-PCOB. Deze 

drie voorzitters hebben onderling uiteraard regelmatig contact. Hun eerste uitdaging zal zijn 

het zoeken van een nieuwe (interim)directeur voor KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom krijgt 

hierna het woord voor het toelichten van de situatie. 

 

De heer Sturkenboom licht toe dat hij, gezien de ernstige ziekte van zijn vrouw, de keuze 

heeft gemaakt om zijn opdracht voor KBO-PCOB terug te geven. De aandacht die hij wil en 

moet schenken aan zijn vrouw is niet te combineren met de aandacht die KBO-PCOB verdient.  

De besturen hebben alle begrip voor zijn keuzes en daarom is opdracht gegeven aan het 

wervingsbureau Gasseling Search om op zeer korte termijn een interim-directeur te vinden en 

parallel daaraan de werving en selectie van een ‘vaste’ directeur te starten. De voorzitters zijn 

zich ervan bewust dat deze oplossing niet de voorkeur heeft van de MT-leden en overige 

medewerkers van het landelijk bureau, maar het is in de ogen van de voorzitters de enige 

juiste oplossing.  

De heer Van den Berg vraagt waarom niet besloten is om direct een ‘vaste’ directeur te werven 

en de interim-directeur daarbij over te slaan. De heer Nuis antwoordt dat hij verwacht dat het 

vinden van een vaste directeur minimaal 6 maanden gaat duren en zo lang kunnen de 
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verenigingen en het bureau niet zonder leiding, gezien alle ontwikkelingen die er spelen. En 

naar de mening van de besturen moet die leiding komen van een interim-directeur. De heer 

Sturkenboom voegt toe dat hij zijn werkzaamheden definitief neerlegt als een interim-

directeur gevonden is; tot die tijd rondt hij in overleg met het MT bepaalde dossiers af.  

 

De besturen hebben gezamenlijk een aantal prioriteiten geformuleerd.  

In de eerste plaats is dat de provinciale samenwerking, dus samenwerking op lokaal niveau, 

tussen afdelingen van de Unie KBO en de PCOB. Het doel is afdelingen te ondersteunen bij 

hun zoektocht naar samenwerking, naar nieuwe bestuursleden en naar manieren om de 

activiteiten weer op te starten na corona.  

Een tweede punt is het uitrollen van het marketingprogramma, dat bedoeld is om de snelle 

daling van het aantal leden te keren en vooral de jongere senioren (55+) voor een 

lidmaatschap te interesseren.  

Een derde punt is de verbetering van de ICT-systemen. Het werken met twee systemen van 

ledenadministraties is niet handig. Ook is de vraag of nu de gegevens worden geregistreerd 

die nodig zijn. Het zou bijvoorbeeld handig zijn om in kaart te kunnen brengen hoe 

afdelingen er bij staan.  

 

Het landelijk bestuur van de PCOB was al langere tijd niet voltallig, maar aanvulling leek 

minder noodzakelijk met het oog op een fusie waarbij alleen een bestuur KBO-PCOB nodig 

zou zijn. Nu de keuze is gemaakt voor een federatie KBO-PCOB nieuwe stijl wordt het op 

sterkte brengen van het bestuur PCOB urgent. Bovendien loopt de termijn van bestuurslid 

Ernst Haitsma in november aanstaande af.  

De vacatures in het bestuur zijn in de vereniging bekend gemaakt, maar dat heeft geen 

sollicitaties opgeleverd. Daarom is er voor gekozen nieuwe bestuurders te werven via bureau 

Gasseling Search. De hoop is dat dit traject in oktober kan worden afgerond.  

 

De heer Nuis benadrukt dat het van belang is om de link tussen aan de ene kant de organisa-

tie en het bestuur en aan de andere kant de afdelingen met leden te verstevigen. Die link 

wordt nu gevormd door de regiocoördinatoren en de consulenten PCOB. Het zou prettig zijn 

om gezamenlijk te zoeken naar de rol die de ledenraadsleden hierin kunnen vervullen.  

Naar verwachting worden binnenkort de handtekeningen gezet onder het arbeidscontract met 

een nieuwe consulent waarmee de vacature is ingevuld. Aangezien de ledenraad de wens 

heeft uitgesproken voor een derde consulent, zal de volgende uitdaging voor bestuur en 

ledenraad zijn om daarvoor in de begroting financiële ruimte te vinden. De heer Beijering wil 

graag het belang van de professionele consulenten benadrukken; als spin in het web kunnen 

zij ook de taken voor de regiocöordinatoren vergemakkelijken.  

 

De heer Nuis vervolgt met een toelichting op de ledenraad KBO-PCOB, die voortaan niet meer 

uit de beide voltallige ledenraden zal bestaan, maar uit een afvaardiging van 2x5 personen en 

voorgezeten door de (technisch) voorzitter van het bestuur KBO-PCOB.  

Mevrouw Schipper vindt het merkwaardig dat ledenraad en bestuur KBO-PCOB dezelfde 

voorzitter hebben, aangezien de rol van de ledenraad nou juist is om het bestuur te 

controleren. Dat is iedereen met haar eens; de heer Sturkenboom licht toe dat dit voor de 

Unie KBO een heel gevoelig punt bleek te zijn. Zij zijn dit ook zo gewend: de voorzitter van 

het bestuur is tevens voorzitter van de ledenraad.  

Ondanks het feit dat meermaals is gewezen op het feit dat de ledenraad gediend zou zijn bij 

een voorzitter die geen deel van het bestuur is (en vice versa), bleek het idee om een primus 

inter pares aan te wijzen in de ledenraad Unie KBO onhaalbaar.  

In de separate ledenraden worden de besluiten genomen en in de ledenraad KBO-PCOB 

worden die besluiten bekrachtigd. De kerntaak van het bestuur KBO-PCOB is om de uitvoering 

van alle besluiten en ook het landelijk bureau onder zijn hoede te nemen. De heer Nuis 

benadrukt dat deze constructie zeker niet de wens van de PCOB is geweest; hier is mee 

ingestemd, omdat het de enige manier leek om te voorkómen dat een aantal provinciale KBO-

bonden de Unie KBO zouden verlaten.  



2021 11 26 verslag LR PCOB 23 september 2021 vastgesteld 3 

De heer Sprong wil graag een keer inhoudelijk van gedachten wisselen over een bepaald 

thema met de ledenraad van de Unie KBO. De heer Sturkenboom zegt toe dat dit spoedig zal 

worden geregeld. De heren Sprong en Van Kranenburg wijzen erop dat de PCOB in Brabant 

geen mogelijkheden heeft om samen te werken met de KBO-afdelingen. Zij willen daarover 

graag een keer een apart gesprek met bestuur en/of directie hebben.   

 

De heer Nuis rondt zijn introductie af. Gezien de tijd stelt de voorzitter voor om de punten die 

hij eveneens onder dit agendapunt had willen inbrengen, zoals de inbreng vanuit de in-

werkdag, door te schuiven naar de volgende vergadering. De ledenraad stemt hiermee in.  

 

4. Mededelingen  

• Vrijdagavond 24 september om 19.25 uur zal Gusta Willems, hoofd communicatie & 

marketing, in Meldpunt van Max spreken over het meldpunt Te Grijs voor Rood.  

• Op dinsdag 28 september is het Online Inspiratie Evenement: de digitale aftrap van de 

regiotoer.  

• Op woensdag 3 november zal een webinar gehouden worden over het Nationaal Senioren 

Panel.  

 

5. Vaststellen verslag ledenraadsvergadering 11 juni 2021  

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen, waarmee het verslag is vastgesteld met 

grote dank aan de notulist.  

De heer  Slob doet het verzoek om voor- en achternamen te noteren op de presentielijst. 

Aangezien niemand hiertegen bezwaar heeft, zal dit voortaan gebeuren.  

De heer Binnendijk vraagt waarom op de aanwezigenlijst van 11 juni twee presentielijsten 

zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe leden tot hun installatie geen lid waren; bij 

het tweede deel staan de afgetreden leden niet hoewel zij nog wel aanwezig waren. Formeel is 

het nodig dit zo te doen voor het geval er gestemd had moeten worden.  

 

6. Voortgang project marketing, provinciale samenwerking en goed bestuur 

➢ De Werkgroep Goed Bestuur heeft onder meer de samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die 

op 11 juni door de ledenraden is vastgesteld en binnenkort door de voorzitters getekend zal 

worden.  

➢ Voor vandaag staan bij de PCOB de statuten en het algemeen reglement KBO-PCOB op de 

agenda, bij de Unie KBO vanmiddag ook nog de statuten voor de Unie zelf, voor zelfstandige 

afdelingen en nog een aantal reglementen. De heer Nuis wil graag de heer Paul Clabbers (KBO 

Zuid-Holland) noemen, die als jurist van onschatbare waarde voor de werkgroep is.   

➢ Marcel Sturkenboom licht toe dat er drie pijlers zijn in het project marketing. De eerste pijler 

zijn de pilots: in elke provincie wordt gezocht naar 2 afdelingen, bij voorkeur afdelingen waar 

wordt samengewerkt. Er is nu gestart in Barendrecht en Ede en in Brabant wordt binnenkort 

gestart in Waalwijk.  

De tweede pijler is de zoektocht naar alternatieve vormen van lidmaatschap. Hoe binden we 

de mensen die niet via afdelingen georganiseerd willen zijn ? De heer Neutel merkt op dat het 

voor de marketing niet handig is dat mensen geen lid kunnen worden van KBO-PCOB.  

Dat zijn bestuur en directie volledig met hem eens en dat is ook zeker een punt van aandacht. 

De derde pijler is het zoeken naar partnerships, zoals het Zilveren Kruis er nu al eentje is. De 

uitdaging is om nog meer diensten te faciliteren waaraan onze leden behoefte hebben, zodat 

lidmaatschap nog aantrekkelijker wordt.  

De heer Beijering wijst erop dat de jongere senioren vaak nog ouders hebben, waarmee ze op 

twee fronten belang hebben bij een goede ‘oude dag’: op korte termijn die van hun ouders en 

op de langere termijn die van henzelf. Dat is een belangrijk aandachtspunt ! 

➢ Over de provinciale samenwerking is al veel gezegd. Marcel Sturkenboom vult aan dat er meer 

zal worden samengewerkt tussen de PCOB-afdelingen en de beroepskrachten van de 

provinciale KBO-bond in die provincie.  
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7. Vaststellen wijziging statuten KBO-PCOB en algemeen reglement KBO-PCOB  

Op de agenda staat weliswaar vaststellen, maar bij de Unie KBO is al schriftelijk een aantal 

steekhoudende opmerkingen gemaakt. Het voorstel is dus om eerst met elkaar te kijken of de 

PCOB die opmerkingen kan steunen en of er nog andere vragen zijn.  

 

Vanuit de Unie KBO zijn de volgende voorstellen gekomen:  

✓ In de statuten en het algemeen reglement KBO-PCOB opnemen dat deze een uitwerking zijn 

van de samenwerkingsovereenkomst. De ledenraad PCOB stemt hiermee in.  

✓ Men vreest dat op basis van artikel 12 (de ledenraad KBO-PCOB) verlengde besluitvorming kan 

plaatsvinden. De werkgroep Goed Bestuur ziet dit probleem niet omdat die vijf 

afgevaardigden gezamenlijk één stem hebben. Toch wordt vanuit de Unie KBO voorgesteld 

om één lid aan te wijzen als woordvoerder/delegatieleider. Marcel Sturkenboom voegt toe dat 

in de vergaderingen van de separate ledenraden alle besluiten eenduidig moeten worden 

verwoord; met die tekst gaat de delegatie dan op pad naar de ledenraad KBO-PCOB. De 

ledenraad ziet niet echt de noodzaak van een woordvoerder, maar wil hier ook geen punt van 

maken.  

✓ In artikel 9 lid 2 wordt gesteld dat er vaste vertegenwoordigers moeten worden gekozen. In 

artikel 9 lid 3 wordt de mogelijkheid geboden een vervanger in te zetten. De Unie KBO wil 

graag toevoegen dat ook de vervanger een vaste persoon is en dus van te voren aangewezen. 

De PCOB kan hier mee instemmen. Marcel Sturkenboom merkt op dat het voor de Unie KBO 

verstandig is om toe te voegen dat het om gekozen leden van de ledenraad gaat, omdat de 

gewoonte bestaat adviseurs en dergelijke naar de ledenraadsvergaderingen te sturen; dat is 

echter geen kwestie voor de PCOB.  

 

✓ Toegelicht wordt nog dat gekozen is voor de term directie in plaats van directeur, omdat 

bijvoorbeeld  in theorie de directie kan bestaan uit twee part time directeuren. Voordat wordt 

afgeweken van de eenhoofdige directie wordt dit uiteraard in de ledenraden besproken.  

✓ In artikel 10 (voorheen 9) is de oude toevoeging ‘op hoofdlijnen’ verwijderd. Mevrouw Tang 

stemt hier van harte mee in; zij vindt het budgetrecht voor de ledenraad van groot belang 

✓ Naar aanleiding van artikel 10 lid 2 onder e vraagt mevrouw Bij de Vaate of er een procedure 

is inzake het benoemen van de accountant. De heer Steegstra licht toe dat niet is vastgelegd 

dat een accountant per se elke zoveel jaar moet worden vervangen. Wél wordt om de 2 à 3 

jaar een nieuwe opdracht opgesteld waarop dan ook de huidige accountant kan inschrijven. 

 

Met deze opmerkingen is vastgesteld dat de ledenraad PCOB instemt met de tekst van de 

statuten en het algemeen reglement van KBO-PCO. Het is denkbaar dat vanmiddag in de 

ledenraad Unie KBO om meer aanpassingen wordt verzocht. Als dat zo is, worden die 

uiteraard aan de ledenraad voorgelegd.  

De volgende afspraak wordt gemaakt: als er verder geen wijzigingen vanuit de Unie KBO 

komen, worden de aangepaste artikelen (zoals hierboven genoemd) via de mail aan de 

ledenraad PCOB voorgelegd. De volledige definitieve teksten hoeven dan niet opnieuw aan de 

ledenraad te worden voorgelegd; afhandeling wordt aan het bestuur toevertrouwd. 

 

8. Vaststellen advies contributiebedrag 2022  

In 2020 en 2021 was de adviescontributie voor een lid (niet zijnde een leefverband) € 35,00. 

Daarvan wordt € 21,50 afgedragen aan de PCOB. Van die € 21,50 wordt in 2021 een bedrag 

van € 9,57 afgedragen aan KBO-PCOB voor gezamenlijke activiteiten. Afgesproken is om die 

afdracht voor KBO-PCOB jaarlijks te indexeren met de OVA-index, wat betekent dat het voor 

2022 een bedrag van € 9,88 zal zijn. Er gaat dan dus 31 cent per lid minder naar de PCOB. Er 

blijft dan in 2022 € 11,62 per lid (namelijk 21,50 min 9,88) over voor de PCOB waarvan onder 

meer de consulenten PCOB worden betaald.  

Het voorstel is om de adviescontributie voor de leden voor 2022 niet te verhogen.  

De ledenraad stemt in met dit voorstel.  
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9. Wat verder ter tafel komt 

• Vertegenwoordiging namens PCOB in ledenraad KBO-PCOB vaststellen 

Er wordt een ruwe indeling van regio’s gemaakt en vervolgens worden de afgevaardigden en 

de vaste vervangers aangewezen. Mocht er iets te melden zijn vanuit de ledenraad KBO-PCOB, 

dan moet de afgevaardigde dat even terugkoppelen met de overige ledenraadsleden uit de 

regio. 

De afgevaardigden:  

Henk Zieleman (zo nodig woordvoerder) met als vaste vervanger Jaap Overbeek. 

Arie van Kranenburg, in zijn hoedanigheid als lid van de financiële commissie en als 

afgevaardigde van Brabant en Limburg. De vaste vervanger is eveneens Jaap Overbeek.   

Klaas Neutel als afgevaardigde van Groningen, Friesland en Drenthe met als vaste vervanger 

Henk Halma.  

Martin Visch als afgevaardigde van Gelderland, Utrecht, Overijssel en Flevoland met als vaste 

vervanger Arie Arkenbout.  

Joop Evertse als afgevaardigde voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland met als vaste 

vervanger Ella Schippers. 

 

• De heer De Boer vindt deze schoolopstelling geen prettige vergaderopstelling. Helaas zijn we 

hiertoe door de nog geldende anderhalve-meter-maatregel gedwongen. Hopelijk kan het 

binnenkort anders, hoewel het niet makkelijk zal zijn om met een groep van deze grootte in 

een U- of carré-vorm te zitten.   

• De heer Sprong wil graag dat het landelijk bureau een advies verstrekt over de manier waarop 

moet worden omgegaan met het opstarten van activiteiten, de coronapas etc. Marcel 

Sturkenboom antwoordt dat daar net deze morgen een bericht over is gestuurd, onder meer 

naar de regiocoördinatoren.  

• De heer Neutel heeft de heer Sturkenboom eerder in de vergadering iets horen zeggen over 

de AOW in relatie tot de Prinsjesdagplannen en vraagt om een toelichting. De heer 

Sturkenboom zegt toe informatie toe te sturen waarin uiteen wordt gezet wat de 

regeringsplannen voor invloed hebben op de koopkracht in verschillende situaties.  

• De heer Visch wil graag genotuleerd zien dat de ledenraad geschokt is door het besluit van 

Marcel Sturkenboom om zijn opdracht bij KBO-PCOB terug te geven en dan met name door de 

genoemde redenen. 

• Voorzitter Henk Zieleman dankt Marcel voor alles wat hij voor KBO-PCOB en daarmee ook voor 

de PCOB heeft gedaan. De voorzitter verwijst naar de liedtekst Bridge Over Troubled Water; 

Marcel Sturkenboom is voor KBO-PCOB zo’n brug geweest. 

Namens de ledenraad spreekt de voorzitter zijn diepe medeleven uit met de situatie van de 

familie Sturkenboom en spreekt de hoop uit dat zij zich gedragen voelen door de gebeden en 

gedachten van velen binnen de vereniging. De voorzitter overhandigt een afscheidscadeau 

aan de heer Sturkenboom, die zijn dank uitspreekt voor dit cadeau en de warme woorden van 

de voorzitter.  

 

Tenslotte een memorabel moment: voorzitter Willem Nuis en vicevoorzitter Ernst Haitsma, 

bestuursleden van het landelijk bestuur PCOB, zetten hun handtekeningen onder de 

samenwerkingsovereenkomst federatie KBO-PCOB nieuwe stijl.  

 

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en positieve inbreng in deze vergadering 

en sluit na het uitspreken van een zegenbede de vergadering. 

 


