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Christelijke Ouderenbond maakt plaats 
voor jong bloed 
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Hilly Vos heeft acht jaar de PCOB gediend als secretaris. 
Foto: Bob Awick 

Hilly Vos was acht jaar secretaris van de Protestants Christelijke 
Ouderenbond, de PCOB, maar op 16 maart legt ze haar taak neer. Een 
opvolger is nog niet gevonden. 

“Het is statutair binnen onze afdeling zo geregeld: bestuursleden mogen 
maximaal twee termijnen van vier jaar zitting nemen. Dat is een goede regel 
waardoor het bestuur telkens wordt ververst met nieuw bloed.” 

Ze stopt op de dag van de Algemene Ledenvergadering, door leden ‘de 
jaarvergadering’ genoemd. Dan vindt ook de bestuurswisseling plaats. “We 
sluiten deze jaarvergadering altijd af met een hapje en een drankje.” Op die 
manier zal haar afscheid worden gevierd, denkt ze. 

https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/search?c=194


Het was een artikel in de krant waardoor ze betrokken raakte bij de PCOB. Ze 
las een verslag van de bemoeienis van de ouderenbond met betrekking tot 
nieuwbouw. Op advies van de bond werden toen aanpassingen 
doorgevoerd. ‘Ik was toen 51 jaar en vanaf 50 jaar kun je al lid worden’ 

“Dit was de aanleiding voor mij om me aan te melden als (steun)lid. Ik was 
toen 51 jaar en vanaf 50 jaar kun je al lid worden. Eigenlijk vond ik mezelf wat 
te jong, maar iemand zei me dat de bond mijn steun goed kon gebruiken. Zo 
kon ik deze belangenbehartiging steunen.” 

Hilly Vos blijft ook na haar vertrek betrokken. Ze zal ondersteunende taken 
verrichten, maar ook zal ze zich inzetten met betrekking tot een nieuw 
initiatief waarmee de afdeling aantrekkelijker wordt gemaakt voor de jongere 
senioren, de 65-plusgroep.  

“Onder de noemer PCOB-Interactief willen we een tapasavond, wijnproeverij, 
high tea en bowling organiseren tegen een aantrekkelijk tarief.” 

Hoogtepunten maar ook dieptepunten waren er in de acht jaar dat ze 
secretaris was. Hilly Vos noemt eerst de hoogtepunten op. “Zo was er onze 
middag naar aanleiding van het 35-jarig jubileum met een optreden van het 
trio De Juf, de Bakker en de Dominee met humoristische sketches, oude liedjes 
en evergreens.” 

“De opkomst was overweldigend. Er waren 180 personen en er was geen stoel 
meer te krijgen. Ook de busreisjes die zes keer per jaar worden georganiseerd 
waren een groot succes. Vanwege de grote belangstelling moesten er twee 
bussen per keer worden ingezet.” 

Vrienden van de PCOB 
“Verder was het opzetten van De Vrienden van de PCOB een hoogtepunt. 
Lokale winkeliers gaven dankzij deze actie een aantrekkelijke korting of deden 
een aanbieding aan onze leden.” 

“Door de goede samenwerking met de afdeling van de Katholieke Bond van 
Ouderen, de KBO, werden zowel de busreisjes als de aanbiedingen van de 
Vrienden van… ook beschikbaar gesteld voor KBO-leden.” 
 
De coronatijd was een dieptepunt. In die periode konden geen activiteiten 
worden georganiseerd. Wanneer het mogelijk was, werd de PCOB-middag wel 
met een minimaal gezelschap gehouden, die ook via een livestream thuis kon 
worden gevolgd. 

https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/mensen/153916/protestants-christelijke-ouderenbond-in-huizen-viert-35-jarig-jub
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/mensen/180531/landelijke-aanwaaimaand-kbo-pcob-in-huizen-gestart
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/mensen/180531/landelijke-aanwaaimaand-kbo-pcob-in-huizen-gestart


“Het contact met onze leden hebben we vorm gegeven door het uitdelen van 
amaryllisbollen. Dat deden we met Kerst 2020. In april 2021 deelden we 
narcissen uit en in het najaar van 2021 een boekje. Dit deden we om onze 
leden te bemoedigen.” 

‘Het is van groot belang om lid te zijn van een ouderenbond’ 

Dan zegt Hilly Vos: “Het is van groot belang om lid te zijn van een 
ouderenbond. De KBO-PCOB heeft een goede lobby in Den Haag. In de plannen 
van het huidige kabinet worden de senioren benadeeld wat betreft de 
indexering van de pensioenregeling en het loskoppelen van de AOW.” 

“Daar worden nog steeds gesprekken over gevoerd. Hoe groter het aantal 
leden, hoe meer gewicht de bond in de schaal kan leggen.” Lid worden van de 
PCOB heeft zo zijn voordelen.  

Leden kunnen korting krijgen met betrekking tot de ziektekostenverzekering. 
Ze kunnen extra fysiotherapie krijgen of aansluiten bij een 
energietoeleveringsbedrijf dat voordelig uitpakt, aldus Hilly Vos. 

“Verder is er de KBO-PCOB Academie. Via de website kunnen leden leuke 
achtergrondinformatie opvragen over hoe ze bepaalde zaken kunnen 
opstarten en hoe ze ondersteuning kunnen krijgen. Verder is er voor hen de 
servicetelefoon, juristentelefoon en pensioentelefoon die ondersteuning 
biedt.” 

Onder de aandacht brengen 
Twee keer per jaar heeft de PCOB overleg met de gemeente. Zo kunnen 
knelpunten onder de aandacht worden gebracht. De contacten met de diverse 
raadsleden zijn goed.  

Als secretaris vervulde Hilly Vos diverse taken als de in- en uitgaande mail en 
het opstellen van de agenda voor bestuursvergaderingen. Ze voerde 
voorbesprekingen met de voorzitter voordat uitnodigingen de deur uitgingen.  

In coronatijd kwamen de leden - wanneer het was toegestaan - in een kleine 
setting bij elkaar. Daarvoor moesten ze zich eerst via Hilly Vos aanmelden. 
“Ook hielp ik met het op poten zetten van PCOB-Interactief, werkte ik ideeën 
uit en verzorgde ik de persberichten voor de nieuwsbrief.” 

Fijne samenwerking 
“Het werk lag dichtbij mij; ik ben altijd administratief bezig geweest. De 
samenwerking binnen het bestuur was heel fijn. We stimuleerden elkaar en zo 



kwamen we tot plannen en leuke initiatieven. In de toekomst stel ik me voor 
dat ik nog de PowerPointPresentaties voor de middagen zal maken.”  

Straks zal ze meer vrije tijd hebben. Hilly Vos blijft ook op andere terreinen als 
vrijwilliger aan het werk. Verder zal ze gaan genieten van de tuin en het erop 
uittrekken met de caravan. 

 
Foto: Bob Awick 

Tekst: Suzan Oostwouder 
 


