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Betreft: bevestiging afspraken

Geachte heer Platenkamp, beste Ben,
In de afgelopen maanden hebben wij intensief overleg gevoerd over de relatie tussen en de
samenwerking van de dertien zelfstandige KBO-afdelingen in Gelderland en KBO-PCOB /
Majeur. Graag bevestig ik met deze brief wat we daarover hebben afgesproken en informeer
ik je over de actuele stand van zaken.
Zoals bekend zijn we er sinds september – na de ledenraad van de Unie KBO op 6 september
jl. – vanuit gegaan dat jullie afdelingen zich niet konden aansluiten bij KBO-PCOB, omdat (de
meerderheid van) de ledenraad van de Unie KBO dit blokkeerde. Dat was voor de PCOB
aanleiding om een aparte vereniging op te richten. Bij die vereniging zouden jullie afdelingen
zich dan kunnen aansluiten, net als de PCOB dat zou doen. En samen zouden we dan onder
de vlag van die nieuwe vereniging aan de slag gaan met de uitvoering van KBO-PCOB
Vernieuwt.
Eind december waren er nieuwe ontwikkelingen bij de Unie KBO en begon er ruimte te
ontstaan om plaatselijke afdelingen wél de mogelijkheid te bieden rechtstreeks aan te
sluiten bij KBO-PCOB. Dat is een positieve ontwikkeling, want dat is wat we uiteindelijk
willen. Tegen deze achtergrond hebben we eind december met jou afgesproken dat jullie
afdelingen zich op dit moment nog niet aansluiten bij de nieuwe vereniging – die inmiddels
wel bij de notaris is opgericht – maar dat we vanaf 1 januari 2020 alle diensten aan jullie
afdelingen verlenen vanuit KBO-PCOB, in afwachting van verdere besluitvorming.
Op 10 januari jl. zijn de voorzitters van de provinciale KBO-bonden bij elkaar geweest en
hebben zij ermee ingestemd dat de dienstverlening aan jullie afdelingen voorlopig
plaatsvindt onder de vlag van KBO-PCOB. Dat is een goede eerste stap.
Inmiddels ontstaat er steeds meer druk op de Unie KBO om in te stemmen met rechtstreekse
aansluiting van plaatselijke afdelingen bij KBO-PCOB. Er zijn overal in het land afdelingen die
willen fuseren tot een KBO-PCOB-afdeling en zich dan rechtstreeks willen aansluiten.
Daarnaast vragen ook buiten Gelderland KBO-afdelingen zich af of zij zich niet beter kunnen
losmaken van hun provinciale bond om rechtstreeks aan te sluiten bij KBO-PCOB. Kortom, de
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druk wordt steeds groter en we gaan ervan uit dat we binnen niet al te lange tijd
rechtstreekse aansluiting van afdelingen kunnen realiseren.
Mocht dit onverhoopt toch niet blijken te kunnen, dan hebben we plan B: de nieuwe
vereniging is opgericht – jullie hebben de oprichtingsakte ontvangen – en dan gaan we e.e.a.
laten verlopen via de nieuwe vereniging.
In de tussentijd gelden de afspraken die we eerder met elkaar hebben gemaakt. Ik zet ze
voor de goede orde nog even op een rij.
Sinds 1 januari 2020 levert KBO-PCOB jullie afdelingen o.a. de volgende diensten:










Ledenadministratieprogramma
Magazine KBO-PCOB
Ledenvoordeel, waaronder de korting op de collectieve zorgverzekering van Zilveren
Kruis
Scholing van vrijwilligers en deskundigheidsbevordering op de vijf speerpunten van
KBO-PCOB, o.a. via de Academie
Ondersteuning van afdelingen, gericht op de uitvoering van het vernieuwingsprogramma (KBO-PCOB Vernieuwt) onder de naam Majeur: ontwikkeling van nieuwe
diensten en activiteiten in nauwe samenspraak met de afdelingen
Tweewekelijkse nieuwsbrief over de landelijke belangenbehartiging en maandelijkse
verenigingsnieuwsbrief met informatie voor vrijwilligers in de vereniging
Service-, juristen- en pensioentelefoon
Landelijke belangenbehartiging, in nauwe wisselwerking met lokale
belangenbehartiging

We hebben met elkaar afgesproken dat jullie voor dit totale pakket in 2020 € 14,- per lid
betalen en in 2021 € 15,-.
Buiten dit basispakket kunnen jullie afdelingen diensten afnemen in een ‘cafetariamodel’.
Dat gaat o.a. om de verzorging van automatische incasso’s voor de inning van de
contributie, de verzorging van de volledige financiële administratie van de afdeling, de
levering van promotiematerialen en het verzorgen van e-herkenning voor
belastingvrijwilligers. Voor deze diensten brengt het verenigingsbureau de kostprijs in
rekening aan afdelingen die daar gebruik van willen maken.
Wij hopen met jullie dat de rechtstreekse aansluiting bij KBO-PCOB zo snel mogelijk kan
worden geregeld en spannen ons daar ook voor in als bestuur KBO-PCOB.
Tot slot is het goed te melden dat er geen twijfel kan zijn over de integriteit van de directeur
van KBO-PCOB. In alle contacten en overleggen met jullie heeft zij geopereerd in opdracht
van het bestuur. Haar opdracht is uitvoering van de koers van het bestuur KBO-PCOB:
bouwen aan de toekomst van KBO-PCOB als een levensvatbare en krachtige beweging van
senioren, in de volle overtuiging dat daarmee de belangen van de Unie KBO en de PCOB het
beste zijn gediend.

Ik spreek graag de wens uit dat we daar met jullie afdelingen samen de schouders onder
blijven zetten.
Met vriendelijke groet,

Rik Buddenberg
Voorzitter KBO-PCOB

