Verslag Ledenraad PCOB
Vrijdag 26 november 2021
vastgesteld

Aanwezigen: zie aanwezigenlijst
Voorzitter:
de heer Henk Zieleman
1.
Opening door voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet allen die fysiek of digitaal aanwezig zijn van
harte welkom.
Aan het begin van de november vergadering staan we – traditiegetrouw – stil bij het
overlijden van mensen in onze eigen kring.
2.
Vaststelling agenda
Ynze de Boer en Sylvia Oosterhuis hebben agendapunten ingebracht die bij punt 5 aan de
orde zullen komen. Punt 11 en 12 worden omgedraaid.
3.
Vaststellen verslag ledenraadsvergadering 23 september 2021
Blz. 1, punt 3: de zoektocht naar een nieuwe interim-directeur heeft resultaat gehad.
Mevrouw Lotte de Jong is als zodanig aangesteld en zal zich straks voorstellen.
Blz. 5, punt 9: Henk Tolsma merkt op dat de provincie Utrecht ontbreekt bij de clusterverdeling. Utrecht wordt toegevoegd aan het cluster Gelderland, Overijssel en Flevoland.
Het verslag wordt met deze correctie vastgesteld.

•

•

•

4.
Bijpraten vanaf de landelijke bestuurstafel
Lotte de Jong is blij dat ze vandaag kennis kan maken met de ledenraad PCOB. Zij vertelt
kort iets over haar werkzame leven tot nu toe. Ze is sinds 1 november werkzaam bij KBOPCOB en het valt haar op dat de betrokkenheid met de verenigingen bij de medewerkers, de
leden en besturen groot is. Op de vraag van Henk Tolsma antwoordt Lotte dat ze in een
Nederlands-Hervormd gezin is opgegroeid, zichzelf religieus noemt en op dit moment niet
bij een kerk is aangesloten.
Bestuursvoorzitter Willem Nuis zegt namens het bestuur blij te zijn met de komst van Lotte.
Besloten was om een parallel traject op te starten voor de zoektocht naar een ‘vaste’
directeur; de planning voor dit traject is als bijlage bij de vergaderstukken gevoegd. Het doel
is om vóór 1 februari een kandidaat te hebben aangesteld, die dan per 1 april in dienst kan
treden.
Willem Nuis deelt mee dat woensdag 24 november met vijf kandidaten gesprekken zijn
gevoerd om de drie vacatures binnen het bestuur PCOB in te vullen. Diezelfde dag is de
keuze gemaakt en de geselecteerde kandidaten hebben alle drie positief gereageerd op het
verzoek om in het bestuur POCB zitting te nemen. Het betreft hier de dames Evelin-Pierre
Dumfries en Marjolein Willemsen en de heer Hans van Vliet. Willem Nuis vertelt kort iets over
deze personen. Deze personen willen graag snel aan de slag.
Conform de statuten is het benoemen van bestuursleden een taak van de ledenraad PCOB;
de statuten geven verder geen informatie over de voorwaarden hiervan. De ledenraad heeft
op dit moment nog geen kennis kunnen maken met deze kandidaten; de tijd tussen de
sollicitatiegesprekken en deze ledenraad was te kort om dat te kunnen realiseren. De vraag
is nu of de ledenraad PCOB deze kandidaten ongezien wil benoemen of wil wachten tot de
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volgende ledenraadsvergadering, die gepland is voor 10 maart 2022. Het bestuur PCOB geeft
er de voorkeur aan om niet zolang te wachten met benoemen omdat vanaf vandaag het
bestuur nog maar uit twee personen zal bestaan. De voorzitter legt aan de ledenraad de
vraag voor of deze drie personen nu kunnen worden benoemd in het bestuur PCOB onder de
voorwaarde dat zij zich zo gauw mogelijk presenteren aan de ledenraad.
Henk Zieleman was zelf als vertegenwoordiger van de ledenraad bij de gesprekken; hij vindt
het van groot belang dat de zittende bestuursleden vertrouwen hebben in deze drie
kandidaten.
Anneke Tang vindt benoeming op dit moment prematuur en stelt voor een digitaal gesprek
te organiseren met deze drie personen en de ledenraad en spreekt de kandidaten eerst
graag over hun de levensovertuiging en motivatie. Onder meer Ynze de Boer en Sylvia
Oosterhuis spreken uit dat zij het standpunt van Anneke onderschrijven; zij vinden het
echter vooral van belang dat deze enthousiaste mensen snel aan de slag gaan. Klaas Neutel
wijst erop dat de ledenraad bestuursleden benoemt, maar dat de selectie niet tot de taken
van de ledenraad behoort.
Anneke Tang legt zich met enige reserve neer bij het besluit van de ledenraad dat deze drie
personen worden benoemd in het bestuur van de PCOB. Deze drie personen wordt gevraagd
zichzelf schriftelijk te introduceren bij de ledenraad; ze worden uitgenodigd voor de
ledenraadsvergadering in maart.
BESLUIT:
De ledenraad benoemt Evelin-Pierre Dumfries, Hans van Vliet en Marjolein Willemsen in het
bestuur PCOB.

•

•

5.
Mededelingen en ingekomen stukken
PCOB Noord-Brabant heeft een brief geschreven aan de ledenraad over het feit dat de
inspiratietour geen bijeenkomst in Noord-Brabant heeft. Cees Sprong voegt hieraan toe dat
Brabant het gevoel heeft “er bij te bungelen”. Lotte de Jong antwoordt dat dat uiteraard niet
de bedoeling is. Het is echter niet zo dat de bijeenkomsten provinciaal georganiseerd zijn;
men kan gewoon elke bijeenkomst bezoeken. Gezien de voorwaarden van de subsidie van
VWS was het niet mogelijk om alsnog een extra bijeenkomst van de inspiratietour te
plannen; in overleg met provinciaal coördinator Ruud Heinen is als alternatief besloten om
de afdelingspilot, die op dit moment in Waalwijk loopt, af te sluiten met een bijeenkomst die
gericht is op ledenwerving. Cees Sprong is blij te kunnen vaststellen dat de brief een
positieve uitwerking heeft gehad.
Evaluatie inspiratietour: Lotte de Jong deelt mee dat we door de coronamaatregelen helaas
gedwongen waren de tour stil te leggen. De inspiratietour is onder behoorlijke tijdsdruk
opgezet omdat een voorwaarde van VWS voor de subsidie was dat het geld in 2021 werd
uitgegeven. We hopen nu van VWS toestemming te krijgen om een deel van het geld in 2022
uit te geven, omdat het buiten ons toedoen ligt dat dit nodig is. Er zijn vijf bijeenkomsten
geweest. De opkomst was lager dan gehoopt; we hadden gezien de tijdsdruk weinig tijd voor
promotie en publiciteit. De waardering van de bezoekers was hoog (8,1); men heeft onder
meer aangegeven meer tijd te willen voor ontmoeting. Die opmerkingen proberen we
natuurlijk te verwerken in de nog te houden bijeenkomsten.
Henk Halma vindt het plezierig dat hij persoonlijk is afgebeld bij de annulering van de
bijeenkomt in Friesland, maar hij vindt het wel merkwaardig dat de thee en koffie niet gratis
zou zijn. Dat komt omdat het subsidiebedrag niet toereikend is voor gratis catering; alleen
als er bijvoorbeeld onverwacht een spreker uitvalt is er plotseling geld beschikbaar om de
koffie en thee gratis aan te bieden.
In Groningen was op donderdag 28 oktober de bijeenkomst van de inspiratietour en op de
bijeenkomst van het Platform KBO-PCOB van maandag 1 november jl. is de bijeenkomst
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uiteraard geëvalueerd. Men was van mening dat het anders had gemoeten. De lokale media
hebben het helemaal niet opgepakt; waarom is er door het landelijk bureau niet even contact
gezocht met de mensen in de regio om de contacten met de lokale pers te bewerkstelligen?
Nagekomen bericht: er is wel degelijk contact geweest tussen de organisatoren van het
landelijk bureau en de mensen in de regio. Het is jammer te moeten constateren dat dit niet
tot het gewenste resultaat heeft geleid.
De voorzitter heeft alle vijf bijeenkomsten bezocht en is daarbij onder de indruk geraakt van
de bijdrage van Leo Fijen. Deze gebruikte daarvoor onder meer het boek Van Drie Engelen
tot Drie Koningen. Henk besloot voor ieder lid van de Ledenraad een exemplaar aan te kopen
en aan hen beschikbaar te stellen. Het boek kan door de aanwezigen worden meegenomen,
de anderen krijgen het thuisgestuurd.
Het Provinciaal Platform Groningen (PPG) doet het voorstel om zelfstandig als KBO-PCOB in
het verantwoordingsorgaan van APB te gaan zitten als KBO-PCOB. Het PPG vindt het namelijk
niet juist dat de ANBO als deelnemer in het verantwoordingsorgaan genoemd, terwijl KBOPCOB onderdeel is van de CCOOP (Christelijke Centrale van Onderwijs- en Overheidspersoneel). Het argument van KBO-PCOB om gezamenlijk deel te nemen is onder meer dat
het uitbrengen van een eigen kieslijst betekent dat kandidaten pas in het verantwoordingsorgaan komen als er voldoende stemmen vanuit KBO-PCOB worden uitgebracht; dat wordt
niet verwacht. Het PPG is het daar niet mee eens, omdat het de ANBO met 124.00 leden wél
lukt een zelfstandige lijst uit te brengen. De kandidaat die nu namens KBO-PCOB in de
CCOOP zit, is niet als zodanig herkenbaar op de kieslijst.
De voorzitter vindt het niet verstandig om uit de CCOOP te stappen omdat er dan bij wijze
van spreken uit een soepel rijdende trein wordt gestapt. Het is ook niet duidelijk of de
huidige kandidaat van KBO-PCOB ook kandidaat wil zijn buiten het samenwerkingsverband.
Cees Sprong stelt dat de CCOOP een overlegorgaan is van allerlei organisaties, waar KBOPCOB nadrukkelijk deel van moet blijven uitmaken. Hoe groter de CCOOP is, hoe groter de
invloed van de CCOOP en daarmee van KBO-PCOB. Het uitkomen met een eigen lijst leidt
alleen maar tot versnippering.
Jaap Overbeek kiest nadrukkelijk voor deelname in het samenwerkingsverband, maar acht
het van belang dat duidelijk wordt gemaakt wie de kandidaat van KBO-PCOB is. Hij denkt dat
daarmee het aantal leden dat hun stem gaat uitbrengen zal worden verhoogd.
De conclusie is dat de ledenraad ervoor kiest om het samenwerkingsverband met de CCOOP
te continueren met de aanbeveling om de profilering van de huidige kandidaat (en mogelijk
toekomstige kandidaten) zichtbaar te maken.
Johan Beijering vraagt op welke manier KBO-PCOB vertegenwoordigd is in het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
Nagekomen bericht: KBO-PCOB is niet vertegenwoordigd in de Pensioenraad van PFZW.
6.
Goedkeuring jaarplan en begroting 2022 KBO-PCOB en PCOB
In het algemeen wordt de opsomming van organisaties waarmee contacten zijn – zoals op
pagina 1 en 5 – als onvolledig en te beperkt gezien. Lotte de Jong antwoordt dat de afdeling
belangenbehartiging zich niet zal beperken tot de genoemde partijen en verenigingen. De
actie Te Grijs voor Rood is bijvoorbeeld gericht aan alle partijen met als resultaat dat er
binnenkort een debat in de Kamercommissie over zal zijn. Daaraan voorafgaand genereren
we media-aandacht via een persbericht.
Cees Sprong is blij dat in het jaarplan nadrukkelijk de ontmoetingen met de leden in het land
worden genoemd. Hij vindt dat een belangrijke zaak waaraan veel aandacht moet worden
besteed. Er moet minder tijd worden besteed aan bestuurlijke drukte; die tijd en aandacht
kan beter aan de afdelingen worden besteed.
Ynze de Boer vraagt wat het belang is van de samenwerking met Zilveren Kruis (pagina 7).
Lotte de Jong antwoordt dat onze leden een voordelige (aanvullende) ziektekosten-
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verzekering kunnen afsluiten bij ZK. Daarnaast geeft ZK ons € 150.000 voor andere
activiteiten. De hoogte van dat bedrag is niet afhankelijk van het aantal leden dat gebruik
maakt van dit ledenvoordeel. Het is voor ZK wél van belang dat zij de enige verzekeraar zijn
met wie KBO-PCOB een dergelijke overeenkomst heeft. Die ledenkorting strekt zich ook uit
tot de dochters van ZK, zoals De Friesland.
Op pagina 8 van het jaarplan wordt gesproken over de inzet van sociale media. Ynze de Boer
vraagt zich af of dat voor de doelgroep van KBO-PCOB nuttig is. KBO-PCOB is heel actief op
Facebook; een aanzienlijk deel van onze achterban heeft een Facebookaccount.
Johan Beijering heeft waardering voor het jaarplan, maar hij mist bij de het speerpunt zorg &
welzijn een verwijzing naar de coronapandemie en de crisis die daardoor veroorzaakt wordt.
Hij wil bepleiten er alles aan te doen om te zorgen dat de zorg niet wordt afgeschaald, maar
juist opgeschaald. Lotte de Jong antwoordt dat dit in het regelmatige overleg met VWS vaak
aan de orde komt; KBO-PCOB kan echter geen ijzer met handen breken. Anneke Tang is het
met Johan Beijering eens dat KBO-PCOB zich sterker moet inzetten op dit punt. Jan Bolt voegt
daaraan toe dat we daarbij niet alleen aan de mensen moeten denken die thuis wachten op
een uitgestelde operatie, maar ook aan de mensen die thuis wachten op palliatieve zorg.
Tineke bij de Vaate waardeert dit ambitieuze jaarplan, waarvan ze hoopt dat het gerealiseerd
kan worden. Gezien de begroting heeft ze hier echter haar twijfels bij. Ze vraagt of de
ledenraad wordt betrokken bij de eventuele keuzes die er nog gemaakt moeten worden.
Lotte de Jong antwoordt dat het zeker een ambitieus plan is, dat feitelijk meer omvat dan
alleen 2022. In overleg met de besturen wordt het jaarplan nu uitgewerkt qua prioriteiten en
te maken keuzes en dat resulteert in een activiteitenplan.
Ella Schipper stelt voor om het jaarplan en de begroting naar de leden toe te sturen om
daarmee de betrokkenheid te vergroten; zij ervaart bij veel afdelingen een grote afstand tot
het landelijk bureau. Willem Nuis erkent dat de betrokkenheid van en de communicatie met
de afdelingen een belangrijk punt van aandacht is; steeds blijkt weer dat afdelingen niet
hebben gehoord wat is gecommuniceerd. De vraag is echter of het delen van dit jaarplan die
betrokkenheid zal vergroten. Dit jaarplan kent toch een bepaald abstractieniveau; voor de
ledenraad is het te begrijpen omdat zij behoorlijk goed zijn ingevoerd, maar de kans bestaat
dat het jaarplan voor de leden meer vragen oproept dan het beantwoordt. Ella Schipper vindt
het toch belangrijk om het jaarplan breder in de vereniging bekend te maken en vraagt of de
regiocoördinatoren hierin een rol kunnen spelen. De regiocoördinatoren én de
ledenraadsleden vormen inderdaad een belangrijke schakel in de communicatie met de
leden; zij moeten er in feite voor zorgen dat de informatie vanuit het bestuur op een
passende manier bij de leden terechtkomt én vooral ook omgekeerd: informatie uit de
afdelingen moet bij het bestuur en het landelijk bureau terechtkomen.
Het activiteitenplan is de operationele uitvoering van het beleidsmatig jaarplan en valt
daarmee niet onder de toezichthoudende rol van de ledenraad. Jan Bolt merkt op dat het
jaarplan en daarmee het activiteitenplan voor veel leden wel antwoord zou kunnen geven op
de vraag ‘wat ze daar in Nieuwegein nou eigenlijk aan het doen zijn’.
Sylvia Oosterhuis merkt op dat de Belastinginvul-hulpen de noodklok hebben geluid omdat
er steeds minder goed geschoolde mensen beschikbaar zijn. Haar vraag is hoe we ervoor
zorgen dat zowel de kennis als het aantal vrijwilligers op peil blijft.
Nagekomen bericht: KBO-PCOB faciliteert jaarlijks een docentencursus door landelijke
experts voor provinciale docenten. Dit is een train-de-trainer-constructie. Bij die cursus wordt
actuele informatie behandeld aan de hand van casussen. Door de bijgeschoolde provinciale
docenten wordt de info weer verder gebracht in provinciale cursussen, die doorgaans door
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provinciale KBO-bonden worden georganiseerd. Die cursussen staan open voor PCOBdocenten en -deelnemers.
Joop Evertse stelt voor de evaluatie van de Academie eind 2022 of begin 2023 op te nemen
in het jaarplan. Lotte de Jong antwoordt dat de Academie een nieuw fenomeen is dat zichzelf
moet gaan bewijzen en alleen maar kan bestaan door de input van andere leden. De waarde
van de Academie is wat wij met elkaar met de Academie doen: welke informatie komt erop,
welke ervaringen deelt men met elkaar.
Jan Bolt wil de rol van ledenraadsleden bij de regiobijeenkomsten ter sprake brengen.
Enerzijds ligt daar een grote kans om de mensen in de regio bij te praten over “bestuurlijke
zaken”, maar het bijpraten kost vaak veel tijd en er zijn altijd veel andere agendapunten. Jan
Bolt vraagt of centraal actualiteiten kunnen worden aangeleverd aan de ledenraad zodat zij
die kunnen delen op de regiobijeenkomsten, waar ze dan natuurlijk wel naar toe moeten
gaan. De voorzitter antwoordt dat hij dit soort vragen graag onder agendapunt 10
(Klankborden inwerksessie ledenraad sept) had willen bespreken, maar daar zullen we
waarschijnlijk niet aan toe komen. Dit onderwerp wordt dus verplaatst naar de vergadering
van maart met de uitnodiging om met elkaar na te denken over wat de ledenraadsleden
kunnen delen in de regio’s en hoe dit het beste kan gebeuren. De voorzitter zegt toe een
voorstel/praatstuk te maken met betrekking tot de werkzaamheden en mogelijkheden van
de Ledenraad.
BESLUIT:
De ledenraad keurt het jaarplan KBO-PCOB en PCOB 2022 goed.
Henk Steegstra krijgt het woord over de begroting 2022. Hij is blij dat de ledenraad het
jaarplan heeft “gekocht”; dat heeft een prijs dus de volgende stap is de gang naar de kassa.
De begroting 2022 sluit helaas met een tekort. De belangrijkste oorzaak daarvan is het
ledenverlies, dat sneller gaat dan vorig jaar gedacht. Er zijn veel opzeggingen en er is weinig
nieuwe aanwas, mede door een gebrek aan activiteiten van de afdelingen, te wijten aan de
beperkingen door corona.
Het tekort was aanvankelijk nog groter, maar dat is door naar beneden bijgesteld door een
aantal ingrepen. De toelichting daarover is in de risicoanalyse terug te lezen. Een belangrijke
wijziging is dat de grondslag voor de begroting van de projecten is aangepast: tot dit jaar
werden projecten alleen bij de inkomsten gerekend als 100% zeker was dat ze werden
binnengehaald; nu worden ze al meegeteld bij 60 à 70% zekerheid.
Henk Steegstra benoemt de verandering die de financiële commissie heeft ondergaan:
aanvankelijk was het een commissie van de gezamenlijke ledenraad om voorafgaand aan het
al dan niet goedkeuren van de jaarrekening of begroting een advies te kunnen uitbrengen
aan de ledenraden. In het afgelopen jaar viel de werkgroep financiën min of meer samen met
de financiële commissie en is de commissie ‘opgewaardeerd’ naar een klankbordgroep met
in elk geval kwartaalbijeenkomsten, waar de resultaten worden gemonitord. Ook de
besteding van de bestemmingsreserve transitie wordt daar in de gaten gehouden. De
penningmeester is erg blij met de prettige samenwerking met deze werkgroep.
Het advies van de financiële commissie is om deze begroting – inclusief tekort – goed te
keuren. We moeten namelijk investeren en dat mag geld kosten. De penningmeester sluit
zich uiteraard van harte aan bij dat advies. Directie en bestuur hebben wel de opdracht
meegekregen om op een zorgvuldige manier het tekort zoveel mogelijk in te lopen.
BESLUIT
De ledenraad keurt de begroting KBO-POCB en PCOB 2022 goed.
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7.
Advies werkgroep: ondersteuning afdelingen
Ernst Haitsma geeft als voorzitter van de werkgroep Provinciale Samenwerking een korte
toelichting. Dit voorstel is een nadere uitwerking van de notitie Ruimte voor provinciale
samenwerking, dat in de vergadering van 11 juni door de ledenraad is geaccordeerd. Deze
notitie is gericht op het behoud van de afdelingen; als een afdeling toch moet worden
opgeheven, moet dat gebeuren met behoud van zoveel mogelijk leden. In de notitie ligt een
sterk accent op de task force die per provincie moet worden ingesteld. De ledenraad
signaleert dat het verder ontwikkelen van die “tweede schil” veel inspanning zal vragen, maar
onderschrijft zeker het belang en de urgentie.
BESLUIT:
De ledenraad neemt het advies en de aanbevelingen in deze notitie over.
8.
Voorstel investering extra consulent PCOB
Willem Nuis deelt mee dat het bestuur zonder aarzeling het voorstel voor investering in een
derde consulent voorlegt aan de ledenraad. De huidige twee consulenten hebben niet
voldoende tijd om de afdelingen adequaat te ondersteunen. Een derde consulent wordt deels
vanuit de bestemmingsreserve en deels van uit het vermogen gefinancierd. Uiteraard is dit
voorstel goed doorgesproken met de penningmeester en de financiële commissie.
Het betreft een dienstverband tot en met 2024, dus voor bepaalde tijd. Het interen op het
eigen vermogen is immers niet iets wat onbeperkt kan duren. Door de investering in een
beroepskracht anticiperen we in feite op het werven van nieuwe leden, waardoor de
inkomsten zullen stijgen en het interen op het eigen vermogen niet meer nodig is. De
bestemmingsreserve is geen vermogen, maar het overschot van 2020 dat tot en met 2024
voor de transitie is gereserveerd.
KBO Zeeland wordt in deze notitie genoemd omdat KBO Zeeland op dit moment geen eigen
beroepskracht heeft en daarom heeft voorgesteld om een paar uur tijd te kopen van de
consulent PCOB. Dit is echter op dit moment nog niet aan de orde omdat binnen de Unie
KBO nog niet is vastgesteld dat er geld beschikbaar komt voor de provinciale KBO-bonden
die geen eigen beroepskracht hebben. Mocht dit scenario zich voordoen, dat zou dat dus
betekenen dat een klein deel van de kosten door KBO Zeeland wordt betaald.
Leo van den Berg merkt op dat bij een bedrijf in de eigen organisatie wordt gesneden als de
omzet tegenvalt. Hij vraagt hoe dat voor het landelijk bureau uitpakt. Willem Nuis antwoordt
dat KBO-PCOB geen bedrijf is, maar een vereniging. In de laatste jaren is de formatie van het
landelijk bureau niet uitgebreid en zijn vacatures niet altijd ingevuld. Het aantal taken is
echter niet gekrompen. Het uitvoeren van het jaarplan zal nodig zijn om een vitale
vereniging te blijven en daarvoor zijn investeren in geld en mensen nodig. Als we nu niet
investeren zal het ledenaantal verder afnemen; uiteindelijk heffen we onszelf dan op.
BESLUIT:
De ledenraad stemt in met het voorstel om te investeren in een extra consulent PCOB onder
de genoemde voorwaarden.
9.
Statuten en reglement KBO-PCOB
De Unie KBO stelt voor om in de voorliggende teksten een wijziging aan te brengen. Het
betreft artikel 9:2 van de Statuten en artikel 6:1 van het Algemeen Reglement. In de huidige
tekst wordt gesteld dat alleen gekozen ledenraadsleden vanuit de PCOB of de Unie KBO
vertegenwoordiger in de ledenraad KBO-PCOB kunnen zijn. Op verzoek van een aantal
bonden is voorgesteld om dat gekozen te veranderen in gemachtigd. De Unie KBO stemt
hiermee in en vraagt de PCOB om hiermee ook in te stemmen.
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BESLUIT:
De ledenraad stemt in met de voorliggende wijziging in de statuten en het algemeen
reglement KBO-PCOB met inbegrip van de zojuist door de Unie KBO voorgestelde wijziging.
10. Klankborden inwerksessie ledenraad sept jl.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van maart.

•

•

•

11. Rondvraag
Ynze de Boer is via LinkedIn benaderd door Ratio Letselschade. Dit bedrijf adverteert in het
Magazine KBO-PCOB en zegt kosteloos te ontzorgen bij letselschadezaken; men wil graag
een ingang naar onze leden. Lotte de Jong zal binnen het landelijk bureau navragen of
iemand weet wat de insteek van deze organisatie is.
Jan Bolt heeft voorafgaand aan de vergadering van Anton van Riel, voorzitter KBO NoordHolland, gehoord KBO Noord-Holland voornemens is per 1 januari 2023 uit de Unie KBO te
stappen en zich aan te sluiten bij KBO-Brabant. De heer Van Riel heeft inderdaad bij de
rondvraag van de vergadering van de ledenraad Unie KBO meegedeeld dat KBO NoordHolland uit de Unie KBO zal stappen. KBO Noord-Holland heeft ook de begroting 2022
afgekeurd.
Henk Tolsma stelt voor om Wouke Scherrenburg, columniste van het Magazine, te gebruiken
als introductie bij Omroep Max; dat kan gunstig zijn voor de naamsbekendheid van KBOPCOB. Op dit moment zijn er al contacten met Omroep Max en KBO-PCOB is regelmatig te
gast in bepaalde programma’s.
12. Afscheid landelijk bestuurslid Ernst Haitsma
De voorzitter richt het woord tot Ernst Haitsma die na ruim 8 jaar het bestuur PCOB en KBOPCOB gaat verlaten. In die tijd hebben we Ernst Haitsma leren kennen als iemand die belang
hecht aan goede verhoudingen en goed rentmeesterschap. Kenmerkende uitspraken zijn:
‘samen de schouders eronder zetten’ en ‘daar kunnen we wat mee!’. De voorzitter wenst
Ernst Haitsma en zijn echtgenote alle goeds en Gods zegen toe.
Ernst Haitsma dankt de voorzitter voor zijn woorden. Aanvankelijk is hij lid is geworden van
de PCOB omdat zijn schoonmoeder dat leuk vond, maar hij kan inmiddels met een gerust
hart zeggen dat het echt zijn vereniging geworden is. Hij blikt kort terug op de afgelopen
jaren, met natuurlijk leuke en minder leuke momenten. Hij is blij dat de ledenraad PCOB
constructief en inhoudelijk weet te vergaderen; dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Hij
dankt de ledenraad voor het in hem gestelde vertrouwen van de afgelopen jaren.
13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter allen voor aanwezigheid en inbreng. In
deze adventstijd kijken we uit naar het nieuwe leven. De voorzitter spreekt de hoop uit dat
we allemaal in ons eigen leven de kiemen van nieuw leven mogen zien; niet ondanks, maar
dankzij alles.
De voorzitter wenst de aanwezigen goede feestdagen toe en sluit de vergadering.
Getekend voor akkoord d.d. ………………………………. 2022

De heer H Zieleman
voorzitter

De heer J. Overbeek
vicevoorzitter
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