Wijchen, 18 februari 2020

Van:

G-13 (13 Gelderse KBO-verenigingen)
p/a Sjaak Klaassen, Tienakker 45, 6602HW Wijchen

Aan:

Voorzitter van de PCOB, de heer R. Buddenberg
Directeur Verenigingsbureau KBO-PCOB, mevrouw M. Vanderkaa

Betreft: brief d.d. 10 februari 2020 aan de 13 zelfstandige KBO-afdelingen in Gelderland inzake
directe aansluiting bij de Federatie KBO-PCOB, gesigneerd door de Voorzitter PCOB

Beste Rik en Manon,

Vrijdag 14 februari hebben we als ’13-G’ intensief overleg gevoerd, onder meer over de inhoud van
jullie brief inzake aansluiting bij KBO-PCOB. Na ampele overweging hebben we unaniem besloten
jullie het volgende te laten weten.
Ontwikkelingen eind 2019 en begin 2020
Inderdaad hebben we in de afgelopen maanden intensief overleg gehad over de rechtstreekse
aansluiting bij de Federatie KBO-PCOB van de 13 Gelderse KBO-afdelingen (voortaan G-13), die per 1
januari hun lidmaatschap bij KBO Gelderland hebben beëindigd. Allengs wordt duidelijk dat die bij de
meerderheid van de KBO-bonden op grote weerstand stuit. Om de druk bij de bonden te verhogen
daarmee toch in te stemmen wordt in de laatste maanden van 2019 door de PCOB het initiatief
genomen tot oprichting van een nieuwe vereniging, waarbij de PCOB en ook andere lokale en
regionale verenigingen van senioren zich kunnen aansluiten, waaronder de G-13. Dit mede om de in
het stuurgroeprapport van 2018 voorziene vernieuwing binnen KBO-PCOB eindelijk ter hand te
kunnen nemen.
Aangezien de G-13 haar achterban ‘klare wijn’ wil schenken over de aansluiting per 1 januari 2020
wordt op 11 december 2019 een overleg in Nieuwegein gepland met het doel die aansluiting helder
met elkaar af te spreken. Daartoe is door de woordvoerders van G-13 een 10-punten-brief opgesteld
en voorgelegd aan de eindverantwoordelijke voor de oprichting van de nieuwe vereniging onder de
naam Majeur, i.c. de voorzitter van het PCOB-bestuur. Daarbij zijn tevens aanwezig de directeur van
het KBO-PCBO-Verenigingsbureau en de bestuursvoorzitter van de provinciale Bond Utrecht. In dat
overleg worden tussen vertegenwoordiger(s) van Majeur en G-13 in het bijzijn van laatste twee
genoemden voor beide partijen duidelijke afspraken gemaakt, die per 1 januari zullen worden
geeffectueerd. Deze zijn:
1. Een standaardbrief zal worden opgesteld waarin de leden van G-13 zich voor 1 januari 2020
formeel kunnen aanmelden als lid van Majeur, met een proefperiode van 1 jaar, zo nodig te verlengen
met nog een jaar, en waarin een contributieafdracht van € 9,00 voor dienstverlening w.b. Magazine,
Ledenadministratie, Ledenvoordeel op zorgverzekering en producten en Pleitbezorging in Den Haag
geregeld worden (Pakket A). Daarnaast zullen regionale ondersteunings- en opleidingszaken geregeld
worden in Pakket B voor een contributieafdracht van nog eens € 5,00/2020 en € 6,00/2021. De
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directeur van het KBO-PCOB-Verenigingsbureau zal zorg dragen voor opstelling en toezending van de
brief;
2. De definitieve tekst van de Statuten van Majeur zal voorgelegd worden;
3. Een standaardtekst voor wijziging van de statuten van de G-13-verenigingen wordt aangeleverd:
uitvoering eveneens directeur Verenigingsbureau;
4/5. Het nieuwe Ledenadministratieprogramma Portaal zal voor G-13 operationeel zijn per 1 januari;
6. De digitale Nieuwsbrief KBO-PCOB wordt gecontinueerd;
7. Garantie van continuering van de diensten Magazine, Ledenvoordeel ZKV en andere producten
(samen met 4/5 en 6 Pakket A);
8. Ondersteuning en opleiding op speerpunten (belastinghulp, Ouderenadvisering, Tabletcoaching,
Veiligheidsadvisering, e.d.) vanuit Majeur worden geeffectueerd;
9. De servicetelefoon voor m.n. juridische zaken (samen met 8 Pakket B) wordt gecontinueerd;
10.De brief waarin KBO-Unie en -bonden worden geïnformeerd over de op- en inrichting van
Majeur, wordt aan de G-13 toegezonden.
Bovenstaande afspraken worden in de ALV’s van de G-13 medio december alle doorgegeven aan de
leden ter instemming en aldaar akkoord bevonden.
Aangezien in de laatste week van december nog geen signaal vanuit Nieuwegein wordt ontvangen
over concretisering van genoemde afspraken, wordt door G-13 daarnaar gevraagd via een e-mail van
de voorzitter van KBO Bemmel-Doornenburg aan de directeur van het Verenigingsbureau KBO-PCOB.
Daarop volgt een telefoontje van laatstgenoemde, waarin door haar met name aangegeven wordt
dat: de vergadering van voorzitters van de bonden hun bijeenkomst over o.a. directe aansluiting
hebben verschoven naar januari en de bond van Limburg blijkens informele contacten voor directe
aansluiting lijkt te zijn. Hoofdreden van het telefoontje is de mededeling dat zij als directeur van het
Verenigingsbureau besloten heeft de druk naar de bonden op te voeren om in januari te stemmen
voor directe aansluiting. Zij zegt daarom tevens besloten te hebben nog geen uitvoering te geven aan
de afspraken vermeld onder met name de punten 1, 3 en 10 hierboven. Ze vraagt daarvoor in het
gesprek begrip en voegt er uitdrukkelijk aan toe dat ze wel garant staat voor continuering van de
diensten per 1 januari zoals toegezegd onder de punten 4 tot en met 9 hierboven. Majeur lijkt
‘slechts’ een drukmiddel te worden in de strijd om de macht binnen de Unie en Ledenraad KBO. Zij,
directeur Verenigingsbureau, ziet kansen om in januari het pleit voor directe aansluiting in
meerderheid van stemmen te winnen, waarmee de noodzaak van vestiging en inrichting van Majeur
verdwijnt en G-13 zich direct kan aansluiten onder KBO-PCOB-vlag. De voorzitter had zo zijn
bedenkingen over het aanhouden van de afspraken rond effectuering van deelname in Majeur van G13, maar kan weinig anders dan het laten gebeuren. En zo geschiedt in januari. Echter, na het
meerderheidsbesluit om directe aansluiting van afdelingen mogelijk te maken, genomen door de
voorzitters van de bonden (Limburg stemt ook voor en de voorzitters van Gelderland, Noord-Holland
en Overijssel onthouden zich van stem) in januari 2020, wordt de woordvoerder van Limburg door
eigen bestuur teruggefloten en laatstgenoemde komt op zijn instemming terug. Dat alles wordt
duidelijk in een tweede gesprek in de loop van januari tussen de directeur van het
Verenigingsbureau en de woordvoerder van G-13, i.c. de voorzitter van KBO Bemmel-Doornenburg.
Daarna volgen de gebeurtenissen elkaar snel op: KBO Gelderland bereidt de uittreding uit de Unie
voor met haar leden en wil zich aansluiten bij de Koepel Gepensioneerden. In een telefoongesprek
van de voorzitter PCOB met de voorzitter van KBO Bemmel-Doornenburg laat eerstgenoemde weten
dat hij er niet aan twijfelt of ook Noord-Holland, Overijsel en Limburg zullen het voorbeeld van
Gelderland volgen.
Op 4 februari vindt in Maarsbergen nog een gesprek plaats tussen woordvoerders van G-13
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(voorzitters van KBO Beuningen, Wijchen en Bemmel-Doornenburg) en de voorzitter van de PCOB
om alle ontwikkelingen van december en januari nog eens door te nemen en te bezien op
consequenties voor de situatie van G-13.
In dat gesprek laten de woordvoerders van G-13 duidelijk doorklinken, dat zij:
a. zichzelf terugvinden in een situatie, waarin zij formeel noch aangesloten zijn bij Majeur (wat tot
eind december 2019 de te effectueren optie was), noch bij de Federatie KBO-PCOB; ‘los’ zijn van
KBO-G en dus helemaal op zichzelf zijn teruggeworpen; een gevoel van ‘gebruikt’ te zijn overheerst;
b. wel rekenen op continuering van diensten per 1 januari 2020 vanuit het verenigingsbureau, zoals
hierboven vernoemd onder de punten 4/5, 6 en 7;
c. het naar de achterbannen moeilijk kunnen verkopen dat de formele aansluiting bij Majeur geen
doorgang vindt (Majeur blijkt slechts als pressiemiddel gebruikt te zijn om de vernieuwing samen op
te pakken en om verenigingen binnenboord te houden , zo blijkt uit de woorden van de voorzitter
PCOB) en dat er nu weer gekoerst wordt op de lijn van directe formele aansluiting van de G-13 bij de
Federatie KBO-PCOB. Om dat laatste te kunnen effectueren dienen echter de statuten van de
federatie te worden aangepast, waarvoor zeker nog geen meerderheid is nu de bond van Limburg
zich weer in het kamp bevindt van tegenstemmers.
Duidelijk wordt dat deelname van G-13 in Majeur niet langer opportuun is en dat directe aansluiting
bij KBO-PCOB onder de vlag van de federatie nog geen gelopen race is. Daarop wordt in dat gesprek
afgesproken dat hij, als voorzitter van PCOB en medebestuurder van de Federatie KBO-PCOB, richting
de directeur van het Verenigingsbureau KBO-PCOB zal pleiten voor het doen van een helder voorstel
aan G-13 tot aansluiting bij de Federatie onder voorwaarden en tot het inruimen van een plaats in de
in te stellen Vernieuwingscommissie KBO-PCOB. Bedoeld voorstel wordt op 10 februari niet door de
directeur van het Verenigingsbureau Nieuwegein maar door de voorzitter van de PCOB per e-mail
toegezonden aan G-13 t.a.v. de voorzitter van KBO Bemmel-Doornenburg. Ook deelname in de in te
stellen Vernieuwingscommissie blijkt dan niet langer een optie, simpelweg omdat door het
Federatiebestuur i.t.t. eerdere bedoelingen besloten wordt niet tot instelling over te gaan, maar de
aanpak van de vernieuwing door het Verenigingsbureau samen met enkele externe deskundigen in
de steigers te laten zetten.
Opstelling G-13
Toegespitst op de vermelde ‘afspraken’ op pagina 2 van uw brief en gezien de bovenstaande
geschetste ontwikkelingen, laten we u het volgende weten.
A. De afspraken over continuering van diensten in 2020 zijn gemaakt met de
eindverantwoordelijke daarvoor, n.l. de directeur van het Verenigingsbureau namens de
Federatie KBPO-PCOB. Het betreft vooral de diensten uit het zo door haar genoemde Pakket
A, waaronder Ledenadministratie (1), Magazine KBO-PCOB en digitale nieuwsbrief (2),
Ledenvoordeel w.b. ziektekostenpremies en andere producten (3), alsook
belangenbehartiging in Den Haag (4). De overige diensten, m.n. scholing, ondersteuning,
servicetelefoon en belastinghulp, tot 1 januari door de provinciale bond geregeld, zullen ook
geleverd gaan worden (Pakket B).
B. De afspraken over de contributieafdracht ter grootte van € 14,00 per lid in 2020 en € 15,00
per lid in 2021, dit voor het totale dienstenpakket en met het oog op een kansrijke
beginsituatie voor synchronisatie van de contributieafdrachten in de Federatief KBO-PCOB,
zijn gemaakt met de eindverantwoordelijke voor oprichting van de nieuwe vereniging
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Majeur, de voorzitter van de PCOB (getuige ook het feit dat de ledenadministratie van G-13
nu geregeld is via Portaal, het systeem dat eigendom is van PCOB);
C. De beweging van KBO Gelderland en in haar ‘slipstream’ KBO Noord-Holland, KBO Overijssel
en KBO Limburg noopt meer dan ooit tot samenwerking en bundeling van krachten;
D. De overgangsprocessen w.b. ledenadministratie en eHerkenning verlopen bepaald niet
vlekkeloos en volgens plan;
E. G-13 heeft de basale wens en grondhouding deel te willen blijven uitmaken van een
vernieuwende Seniorenorganisatie onder KBO-PCOB-vlag.

Tegen de achtergrond van bovenstaande overwegingen is G-13 bereid mee te bewegen met een
KBO-PCOB-organisatie Nieuwe Stijl door in 2020 en voor een proefperiode van een jaar, zo nodig te
verlengen met nog een jaar (dat was ook een afspraak met Majeur!) deel te nemen als G-13 onder
afname van Pakket A voor dezelfde afdrachtsprijs als die van de provinciale bonden, namelijk voor
€ 9,00 per lid met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.
Zolang inzake de aansluiting van G-13 bij de Federatie KBO-PCOB niets formeel geregeld is , gaan
we ervan uit, dat de afspraak met de directeur van het Verenigingsbureau Nieuwegein over
continuering van de vier onder A genoemde diensten (Pakket A hierboven) gestand wordt gedaan.
Met collegiale groet,
namens de G-13,

Sjaak Klaassen
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