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Verslag Ledenraad PCOB 

 

Donderdag 10 maart 2022  

vastgesteld 

 

 

Aanwezigen:  zie presentielijst 

Voorzitter: de heer Henk Zieleman  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze fysieke 

vergadering in de Opstandingskerk in Nijkerk. Een speciaal woord van welkom wordt gericht 

aan de nieuwe directeur en de nieuwe bestuursleden PCOB.  

Ter overdenking leest de voorzitter het gebed “bidden met tranen” voor dat Dick Schinkels-

hoek ter gelegenheid van de biddag voor gewas en arbeid heeft geschreven.  

Bericht van verhindering is ontvangen van Arie Arkenbout en Willem Kostelijk.  

 

2. Vaststelling agenda 

De presentatie van punt 7 zal plaatsvinden zodra Mariëlle van Oort zich bij de vergadering 

heeft kunnen voegen. Martin Visch en Cees Sprong willen graag het woord bij de rondvraag.  

 

3. Verslag ledenraadsvergadering 26 november 2021  

Tekstueel 

De achternaam van mevrouw Schipper is zonder s, dus niet Schippers.  

Naar aanleiding van:  

Blz. 2, punt 5: Ella Schipper vraagt naar de stand van zaken rondom de inspiratietour. De 

tour is noodgedwongen door de verscherpte coronamaatregelen uitgesteld en wordt nu 

binnenkort weer opgestart. De nieuwe serie bijeenkomsten wordt uitgebreid met workshops. 

De voorzitter heeft tot nu toe alle bijeenkomsten bezocht en heeft ze als inspirerend ervaren 

met leuke sprekers. De publieke belangstelling valt soms wat tegen, maar de bezoekers 

waarderen de bijeenkomsten onverminderd hoog. De oproep is dan ook om vooral een 

bijeenkomst in de buurt te ontvangen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren. Arie 

van Kranenburg vraagt of er alsnog een bijeenkomst in Noord-Brabant kan worden gepland; 

dit is op dit moment helaas niet meer mogelijk.  

Blz. 7, punt 11: er is contact geweest met Ratio Letselschade en men heeft toegezegd geen 

individuele leden of afdelingen meer te benaderen. Door ziekte is het er nog niet van 

gekomen een inhoudelijke afspraak te plannen, maar dit gaat nog wel gebeuren.   

Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.  

 

4. Voorstellen nieuwe bestuursleden PCOB 

De voorzitter is verheugd dat de drie bestuursleden, die in de vergadering van de ledenraad 

PCOB van 26 november jl. zijn benoemd, aanwezig zijn om zich te kunnen voorstellen. 

Mevrouw Evelin-Pierre Dumfries, de heer Hans van Vliet en mevrouw Marjolein Willemsen 

vertellen iets over zichzelf en hun motivatie om zitting te nemen in het bestuur PCOB. De 

voorzitter wenst hun namens de gehele ledenraad van harte succes met hun werk in het 

bestuur PCOB. Henk Tolsma complimenteert het bestuur met deze uitbreiding.   
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5. Introductie nieuwe directeur KBO-PCOB 

Per 1 maart is Ingrid Rep begonnen als directeur van KBO-PCOB. De ledenraad heeft al via de 

mail wat feitelijke informatie over haar carrière ontvangen en daar voegt Ingrid graag wat 

persoonlijke informatie aan toe.  

Ingrid is opgegroeid in een gereformeerd gezin, maar is op dit moment geen kerkganger. Ze 

hecht zeker aan de waarden die in geloof en kerk vertegenwoordigd worden en die ook door 

KBO-PCOB in de praktijk gebracht worden door het motto “omzien naar elkaar”. Er zijn veel 

landelijke dossiers die de aandacht vragen, zoals indexatie van pensioenen en huisvesting, 

maar het is ook belangrijk om in de eigen straat naar elkaar om te zien en de deuren voor 

elkaar open te zetten.  

De heer Evertse vraagt naar de binding van mevrouw Rep met de K en de PC in de 

verenigingsnaam. Mevrouw Rep beantwoordt deze vraag.  

Inmiddels is Ingrid al samen met de persvoorlichter van KBO-PCOB een strategie aan het 

opzetten om te zorgen voor effectieve media-aandacht. De leden van KBO-PCOB zien graag 

dat hun meningen en standpunten worden verwoord in het openbare debat; en de 

verwachting is ook dat goede media-aandacht leidt tot nieuwe leden.  

Gezien het verleden van Ingrid Rep bij de FNV wordt de vraag gesteld of zij in haar beleid 

meer actiebereid zal zijn dan tot nu toe de gewoonte was. Ingrid is van mening dat in 

principe de overlegtafel de geëigende weg is, waarbij uiteraard incidenteel de keuze gemaakt 

kan worden om op een ludieke of actieve manier media-aandacht te genereren. Het 

uitdragen van standpunten is ook niet iets wat de directeur alleen doet; de leden kunnen met 

hun stemgedrag bij (plaatselijke) verkiezingen nadrukkelijk stemmen op partijen die 

concreet iets voor ouderen betekenen qua koopkracht, huisvesting, zorg en ontmoeting.  

Uiteindelijk is het altijd een kwestie van samen doen en een lange adem: volhardend 

standpunten onder de aandacht brengen en het belang van een vereniging blijven benoemen 

en concretiseren en daarmee nieuwe leden werven, zodat de macht van ons getal groter 

wordt. Op die manier slijpen we hopelijk de gewenste veranderingen in.  

De voorzitter wenst de directeur, samen met het bestuur en de vereniging, veel wijsheid en 

zegen toe. 

 

6. Bijpraten vanaf de landelijke bestuurstafel door Willem Nuis  

• KBO Noord-Holland heeft redenen om uit de Unie KBO te treden. Kort gezegd zijn die 

redenen dat men het niet eens is met het financieel beleid van de organisatie en vooral van 

het landelijk bureau. Binnen de Unie KBO is men niet optimistisch over de mogelijkheid om 

KBO Noord-Holland van gedachten te doen veranderen.  

Leo van den Berg vraagt of er een kern van waarheid te vinden is in de onvrede van KBO 

Noord-Holland. Willem Nuis wijst erop dat KBO Noord-Holland dezelfde financiële informatie 

ontvangt als de ledenraad PCOB en daar eigen conclusies aan verbindt. De ledenraad en het 

bestuur PCOB hoeven geen mening te hebben over KBO Noord-Holland, omdat dat een 

interne kwestie is voor de Unie KBO. Het probleem is natuurlijk wel dat het mogelijke 

uittreden van KBO Noord-Holland van invloed zal zijn op de begroting van KBO-PCOB. Dit 

heeft uiteraard de aandacht van de besturen en de financiële commissie. 

Binnen het bestuur zijn de verschillende provincies verdeeld onder de bestuursleden. Evelin-

Pierre Dumfries heeft Noord-Holland onder haar hoede en zij is, samen met Henk Steegstra, 

al in gesprek met consulent Edward Niessen over de vraag wat de invloed is op de PCOB-

afdelingen van de PCOB in Noord-Holland. De taak van het bestuur PCOB is om de schade 

voor de PCOB zo beperkt mogelijk te houden. Jaap Overbeek, namens Noord-Holland in de 

ledenraad, bevestigt dat er ongerustheid is onder de afdelingen van de PCOB. Tot nu toe is 

het advies om bestaande samenwerkingen zo goed mogelijk in stand te houden. Dit kan er 

mogelijk toe leiden dat een afdeling van KBO Noord-Holland besluit om zich van KBO Noord-

Holland los te maken. En bovendien is het heel lastig voor de PCOB om alle dienstverlening, 

zoals ouderenadviseurs en belastinghulpen, in zijn eentje te organiseren. Simon Binnendijk, 

het andere lid namens Noord-Holland, voegt daaraan toe dat bij de KBO-afdelingen in Noord-

Holland het beeld is ontstaan dat het landelijk bureau een verspillende organisatie is. Hij 
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ontvangt daarom graag een onderbouwde weerlegging van de kritiek die door KBO Noord-

Holland wordt verspreid en ook de PCOB bereikt. Willem Nuis antwoordt dat aan die weer-

legging wordt gewerkt, maar wijst erop dat de verhouding van de Unie KBO respectievelijk de 

provinciale KBO-bonden met het landelijk bureau wezenlijk anders is dan die van de PCOB 

met het landelijk bureau.  

Jaap Overbeek en Simon Binnendijk willen graag binnenkort met Evelin-Pierre Dumfries en 

Henk Steegstra het een en ander afstemmen (afspraak gemaakt voor 7 april).  

• In KBO Flevoland zijn grote problemen wegens gebrek aan bestuurskracht. Er wordt over 

nagedacht om de provinciale KBO-bond op te heffen, waarbij dan natuurlijk wel een 

oplossing moet worden gevonden voor de KBO-afdelingen. Op 24 maart is een vergadering 

gepland met bestuurders van alle afdelingen in Flevoland, zowel KBO- als PCOB-afdelingen 

 

7. Voordracht bestuursleden:  

Het bestuur PCOB draagt Willem Nuis, Hans van Vliet en Henk Steegstra voor als bestuursleden 

voor het bestuur KBO-PCOB. De ledenraad PCOB stemt er mee in dat deze drie personen worden 

benoemd door de ledenraad KBO-PCOB. 

In de vergadering van 11 juni 2021 heeft de ledenraad PCOB al besloten mevrouw Bögels voor te 

dragen als technisch voorzitter van het bestuur KBO-PCOB. De ledenraad PCOB stemt er mee in 

dat zij wordt benoemd door de ledenraad KBO-PCOB. 

 

8. Mededelingen en ingekomen stukken 

Presentatie belangenbehartiging door Mariëlle van Oort 

• Enige tijd geleden is besloten om op bepaalde dossiers samen te werken met de ANBO, de Koepel 

Gepensioneerden (KG) en Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) onder de term 

Seniorencoalitie. Deze term wordt alleen gebruikt in “Den Haag”. Die samenwerking zijn we 

aangegaan, omdat we merkten dat de verschillende ouderenorganisaties soms een beetje tegen 

elkaar werden uitgespeeld aan de onderhandelingstafels. Daarom is besloten tot samenwerking 

op de dossiers koopkracht, wonen, zorg en pensioen, mét daarbij behoud van eigen identiteit. 

NOOM en KG hebben geen eigen bureau, dus de medewerkers van ANBO en KBO-PCOB doen het 

voorbereidende werk waarna er altijd overleg is tussen de directeuren van de verschillende 

organisaties. Een van de afspraken binnen de Seniorencoalitie is dat de organisaties elkaar niet 

zullen verrassen. Het kan niet zo zijn dat wij op een ochtend in de krant een compleet nieuwe 

mening van een van de andere organisaties lezen. Toen enige tijd geleden in het AD een 

opinieartikel van Gusta verscheen over het “blamen” van senioren, waren de andere organisaties 

daarover vooraf ingelicht.   

De basis voor de Seniorencoalitie is gelegd in het Manifest dat de vier organisaties destijds aan 

informateur Mariette Hamer hebben aangeboden. Daar staan de gezamenlijke standpunten in, die 

nog steeds als leidraad dienen voor de samenwerking. Mocht het zo zijn dat binnen de 

Seniorencoalitie uiteindelijk tot andere standpunten wordt gekomen, dan wordt dit uiteraard eerst 

teruggekoppeld met de ledenraden en besturen. KBO-PCOB verandert niet zomaar van mening 

natuurlijk.  

• Het Pensioenakkoord is voorgelegd aan de Raad van State en die heeft een advies geschreven. 

Minister Schouten moet dat nu uitwerken en de verwachting is dat in september het debat in de 

Tweede Kamer zal plaatsvinden. Het advies van de Raad van State komt ook dan pas officieel naar 

buiten. De Seniorencoalitie zit voor dit dossier standaard bij de minister aan tafel en de 

gezamenlijke inzet is een rechtvaardig pensioen voor alle generaties met zicht op indexatie. Als 

alles volgens plan verloopt treedt het Pensioenakkoord per 1 januari 2023 in werking; dat is dus 

de datum waarop de transitieperiode van vier jaar ingaat. Die transitieperiode is de tijd die de 

betrokken partijen krijgen om de noodzakelijke aanpassingen te verrichten; per 1 januari 2027 – 

of zoveel eerder als mogelijk – gaat de nieuwe Pensioenwet echt in. Op dit moment zijn de 

pensioenen al 12 jaar niet geïndexeerd en het kan dus nog wel even duren voordat dat zal 

gebeuren. Er ligt nu wel een initiatiefvoorstel voor indexatie, dat inhoudt dat pensioenfondsen 

mogen indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger (dat betekent dat er € 1,05 in 

kas moet zijn voor elke euro die het pensioenfonds uitbetaalt). Die grens ligt nu nog op 110%; de 
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verwachting is echter dat de meeste pensioenfondsen ook niet zullen kunnen voldoen aan de eis 

van 105%. Dat betekent dat ze nog steeds niet mogen indexeren. Het initiatiefvoorstel is dus in 

feite een wassen neus. De Seniorencoalitie kiest er nadrukkelijk voor om vooral die eis van 

indexatie te laten horen in de Eerste en Tweede Kamer door middel van lobby, publicitaire acties 

en manifestaties. Mariëlle van Oort zegt toe dat er – als duidelijk is hoe het definitieve 

wetsvoorstel er uit ziet – een webinar georganiseerd zal worden om de pensioenwet toe te lichten.  

• De ontkoppeling van het minimumloon met de AOW is in elk geval met een jaar uitgesteld, en 

speelt dus pas in 2024-2025. In de Eerste en Tweede Kamer zijn enkele moties tegen die 

ontkoppeling aangenomen, en de ontkoppeling is daarmee nog geen uitgemaakte zaak. Door het 

uitstel zijn er ook meer mogelijkheden om alternatieven te zoeken. Een bijkomend probleem is 

echter dat de doelgroep “senioren” steeds vaker wordt vergeleken met andere doelgroepen, die 

het moeilijk hebben door bijvoorbeeld de stijgende energieprijzen. We willen niet met elkaar gaan 

concurreren over welke categorie het meest wordt benadeeld. Bovendien is er natuurlijk een 

zekere overlap in deze groepen.  

• Mariëlle van Oort deelt mee dat KBO-PCOB een netwerkgroep heeft opgericht voor senioren die 

geïnteresseerd zijn in maatschappelijke onderwerpen. In de verenigingsnieuwsbrief van februari 

stond de volgende tekst: Heeft u belangstelling voor en/of ervaring met belangenbehartiging? Doe 

en denk dan met ons mee. Op de domeinen koopkracht, pensioenen, wonen, zorg, digitalisering, 

veiligheid en zingeving denkt u mee, en ook in allerlei commissies. Graag bekijken we ook met u 

wat we kunnen doen om lokaal, regionaal en landelijk de lobby te verbinden. En we vertellen u 

meer over belangenbehartiging, inspiratiesessies met oud-Kamerleden, lezingen etc.  De groep zal 

naar verwachting elk kwartaal bij elkaar komen om te kijken wat we als vereniging kunnen doen 

en hoe we invloed kunnen uitoefenen. Mocht iemand in de ledenraad belangstelling hebben, dan 

kan hij of zij zich aanmelden bij Mariëlle.  

 

Cees Sprong verwacht dat de toekomst van ouderenorganisaties ligt in de belangenbeharti-

ging. Daarom pleit hij voor meer samenwerking met de ouderenafdelingen van FNV en CNV. 

Mariëlle van Oort antwoordt dat die samenwerking zeker al plaatsvindt, maar ze zal deze 

opmerking ter harte nemen en zorgen dat die samenwerking nadrukkelijker wordt benoemd.  

Cees Sprong wijst op het rondetafelgesprek dat vanmiddag plaatsvindt over de koopkracht 

van ouderen. Hij heeft zich verbaasd over het feit dat KBO-Brabant daar vanmiddag wél aan 

tafel zit en KBO-PCOB niet. Mariëlle antwoordt dat de Seniorencoalitie wel degelijk aanwezig 

zal zijn.   

Er zijn verder geen vragen meer. De voorzitter dankt Mariëlle voor haar heldere en 

informatieve uiteenzetting.  

 

9. Klankborden n.a.v. inwerksessie ledenraad 

- Taken en bevoegdheden 

De voorzitter heeft een notitie geschreven, waarin de formele rol van de ledenraad 

beschreven staat: het bekrachtigen van bestuursbesluiten en vooral ook het zorgen voor 

verbinding tussen de afdelingen in de eigen regio en het landelijk bureau.  

Paula de Waal merkt op dat zij graag gezien had dat het contact tussen afdelingen en 

bestuursleden werd benoemd. Zij bezoekt zelf regelmatig de afdelingen in Zeeland, maar 

zou daar ook graag bestuursleden of andere ledenraadsleden ontmoeten. Jan Bolt is het met 

haar eens; hij zou graag veel bijeenkomsten van afdelingen bezoeken, maar vraagt zich af 

welke mogelijkheden er zijn voor het declareren van reiskosten. Vanuit het landelijk bureau 

zullen de regels hiervoor op papier worden gezet. 

Cees Sprong is bekend met de ledenraad KRO-NCRV en weet dat daar besloten is om vanuit 

de ledenraad met een kleinere commissie overleg te voeren met de directie over bepaalde 

onderwerpen, zoals identiteit. Hij stelt voor om daar binnen KBO-PCOB ook over na te 

denken. Op verzoek van de voorzitter zal hij hiervoor een kort voorstel schrijven en neemt 

daarin – op verzoek van Willem Nuis – ook de rol van het landelijk bestuur mee.  

Arie Slob vraagt zich af waarom in de notitie wordt gesteld dat mensen gesignaleerde 

ontwikkelingen doorgeven aan de consulenten PCOB. De consulent is niet bedoeld als filter 
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tussen ledenraad en landelijk bureau; de consulent heeft wel vaak praktische ervaring met 

de afdelingen, dus het is niet gek om met hem of haar te overleggen.  

De voorzitter rondt het gesprek af met de oproep om dit “praatstuk” ook echt een praatstuk 

te laten zijn: laten we met elkaar hierover in gesprek blijven.  

- Gedachtewisseling over het huidige kiesreglement 

Op dit moment zijn er in Groningen en Utrecht vacatures in de ledenraad. Voor Limburg is – 

net als voor Zeeland – maar één zetel in de ledenraad beschikbaar. Op dit moment tobt 

Willem Kostelijk serieus met zijn gezondheid en als hij zijn werk als ledenraadslid definitief  

moet neerleggen, is er vanuit Limburg dus geen vertegenwoordiging.  

Het huidige kiesreglement is een beetje een keurslijf en blijkbaar geschreven in een tijd 

waarin het normaal was om reservekandidaten te hebben. Die tijd is voorbij en het reglement 

biedt geen mogelijkheden om tussentijds vacatures in te vullen.  

Genoemde problemen: het niet kunnen afwijken van de sluitingstermijn voor kandidaat-

stelling, een ledenraadslid moet de positie opgeven als hij of zij tijdens de zittingstermijn 

naar een andere provincie verhuist, als de ene provincie ruim in de kandidaten zit en de 

naburige provincie niet, dan kan er niet uitgewisseld worden.  

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om aan Ilse hun (tegendraadse) suggesties te sturen 

om de periode tot de volgende verkiezingen te overbruggen én om bij de volgende 

verkiezingen op een andere manier aan de slag te kunnen.   

 

10. Conceptversie afdelingsreglement  

Het huidige afdelingsreglement van 2017 is een model; afdelingen zijn op zich vrij om ervan 

af te wijken mits het landelijk bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven. Als een afdeling 

geen ander afdelingsreglement heeft, wordt de afdeling geacht zich te houden aan het 

model afdelingsreglement. In dit reglement is ook de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen verwerkt: als besturen handelen conform het afdelingsreglement zijn ze 

verantwoord bezig en daarmee “gedekt” tegen problemen.  

Enkele maanden geleden is aan alle afdelingen gevraagd of ze hun mening wilden geven 

over het afdelingsreglement. Daar is goed op gereageerd en aan de hand van de reacties 

wordt nu geprobeerd het reglement te actualiseren en het daarbij vooral flexibel en werkbaar 

te houden.  

De ledenraad wordt gevraagd kennis te nemen van het reglement in wording: de voor-

gestelde veranderingen zijn vaak in het groen weergegeven. Reacties op de vernieuwingen 

zijn van harte welkom bij Ilse, en uiteraard ook aanvullende suggesties. Men mag hier rustig 

met afdelingen over praten, maar dit reglement kan pas in de ledenraadsvergadering van 

juni worden vastgesteld. Tot die tijd geldt dus gewoon het reglement uit 2017, dat op de 

website PCOB te vinden is (BIJLAGE 9 (pcob.nl)).  

 

11. Afscheid van vertrekkend interim-directeur Lotte de Jong  

Nu Ingrid Rep is aangetreden als directeur is de tijd gekomen om afscheid te nemen van 

interim-directeur Lotte de Jong. De voorzitter dankt haar heel hartelijk voor haar werk van de 

afgelopen maanden. Hij heeft de samenwerking met Lotte de Jong als heel plezierig ervaren 

en wenst haar veel succes met haar volgende opdracht. Als blijk van waardering overhandigt 

de voorzitter een boeket bloemen aan Lotte.  

Lotte geeft aan dat zij haar tijd bij KBO-PCOB als heel plezierig heeft ervaren en wenst Ingrid 

veel succes bij deze prachtige vereniging.  

 

12. Rondvraag en sluiting:  

• Martin Visch vreest te moeten constateren dat KBO-PCOB een organisatie in crisis is. Veel 

afdelingen kennen grote problemen en hij vindt helaas de concretisering van het jaarplan 

nog steeds niet echt concreet. Hij wil daarom graag op korte termijn de onderdelen 

ledenbehoud en ledenwerving en provinciale samenwerking geconcretiseerd zien met 

doelstellingen. Hij zou het op prijs stellen als in elk geval minimaal de helft van de plannen 

https://www.pcob.nl/wp-content/uploads/2021/09/2017-06-20-Modelreglement-afdelingen-PCOB.pdf
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van alle werkgroepen, die vorig jaar druk aan het werk zijn geweest, wordt opgenomen in 

het jaarplan.   

• Cees Sprong roept alle aanwezigen op om te gaan stemmen of anderen te activeren om te 

gaan stemmen bij de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP. Deze 

verkiezingen vinden plaats van 4 tot en met 24 april. Hij vraagt het landelijk bureau hieraan 

aandacht te besteden. Op de website van PCOB is hierover op 9 maart informatie geplaatst 

(Stemmen voor verantwoordingsorgaan pensioenfonds ABP - PCOB.)  

Sylvia Oosterhuis sluit zich graag bij deze oproep aan. Daarnaast geeft zij aan dat men in het 

noorden graag ondersteuning van het landelijk bureau wil voor de ledenwerving. Men 

ontvangt ook graag het ledenbestand van de leden in de noordelijke provincies. Dit is echter 

in het kader van de AVG niet zomaar toegestaan. Sylvia Oosterhuis nodigt Ingrid Rep uit 

binnenkort voor kennismaking en overleg naar het noorden te komen.  

 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter iedereen voor aanwezigheid en inbreng en 

sluit de vergadering met woorden van Judith Herzberg “Nu alles is zoals het is geworden, nu 

alles is zoals het is, komt het, hoewel, misschien hoewel, tenslotte nog in orde.” 

 

 

Getekend voor akkoord d.d. ………………………………. 2022 

 

 

 

 

 

De heer H Zieleman     De heer J. Overbeek 

voorzitter      vicevoorzitter  

 

https://www.pcob.nl/nieuws/stemmen-voor-verantwoordingsorgaan-abp/

