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Een nieuwe start voor de Unie KBO
In de afgelopen twee jaar was er binnen de ledenraad Unie KBO en binnen de ledenraad KBOPCOB diepgaand verschil van inzicht inzake de gewenste bestuurlijke en organisatorische
structuren. Dit heeft ertoe geleid dat vier provinciale KBO-bonden – KBO Gelderland, KBO
Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel – serieus zijn gaan overwegen om per eind
van dit jaar uit de Unie KBO te treden. Dit zou grote consequenties hebben voor alle KBO- en
PCOB-leden.
Tegen deze achtergrond heeft het bestuur KBO-PCOB de betreffende vier provinciale KBObonden uitgenodigd voor een gesprek, in een ultieme poging om te zoeken naar
gemeenschappelijk draagvlak voor de toekomst. De provinciale KBO-bonden zijn ingegaan
op deze uitnodiging. Het bestuur KBO-PCOB heeft een gesprek gehad met KBO Limburg en
daarna heeft het bestuur een gesprek gehad met de vier provinciale KBO-bonden.
De uitkomst van dit gesprek is dat de vier provinciale KBO-bonden deel willen blijven
uitmaken van de Unie KBO. Daarbij is het voor hen essentieel dat de besluiten die zijn
genomen in de ledenraad Unie KBO van 6 september 2019 worden uitgevoerd. Deze
besluiten hebben betrekking op de structuur van de Unie KBO.
In deze notitie worden deze besluiten uitgewerkt.
1. De provinciale KBO-bonden vormen de hoeksteen van de vereniging. Zij staan
centraal in de structuur van de Unie KBO. Via de ledenraad Unie KBO sturen zij de
Unie KBO aan.
2. De provinciale KBO-bonden zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van en
dienstverlening aan hun afdelingen en voor de deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers. In het verlengde hiervan zijn de provinciale KBO-bonden ook
verantwoordelijk voor vernieuwing van de vereniging.
3. Provinciale KBO-bonden kunnen samenwerken en elkaar ondersteunen bij de
dienstverlening aan afdelingen en de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
Het is ook mogelijk dat provinciale bonden tegen betaling ondersteuning afnemen bij
het verenigingsbureau.
4. Afdelingen die niet bij een provinciale KBO-bond aangesloten willen zijn, kunnen zich
aansluiten bij een landelijke bond, die een vertegenwoordiging zal hebben in de
ledenraad Unie KBO.
Provinciale bonden als hoeksteen
De keuze voor de provinciale KBO-bonden als hoeksteen van de vereniging betekent dat het
zwaartepunt binnen de structuur van de Unie KBO bij hen ligt. Zij zijn verantwoordelijk voor
de aansturing van de Unie KBO en dragen de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning
van en dienstverlening aan de afdelingen. Daarbij kunnen provinciale bonden met elkaar
samenwerken en elkaar ondersteunen en versterken. Onderlinge solidariteit is immers de
basis van een vereniging. De samenwerking tussen provinciale bonden kan ad hoc
plaatsvinden, rond actuele vraagstukken of thema’s. Een mogelijkheid is ook dat die
samenwerking een meer structureel karakter heeft, tussen twee of meer provinciale bonden.
Daarnaast is het mogelijk dat provinciale bonden tegen betaling ondersteuning afnemen bij
het verenigingsbureau. Dat kan via structurele afspraken op jaarbasis. Ook het
cafetariamodel blijft tot de mogelijkheden behoren.
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Bond voor individuele afdelingen
Er zijn afdelingen die niet meer aangesloten willen zijn bij een provinciale bond. Om hen
onderdak te bieden bij de Unie KBO wordt een bond opgericht. Dan kunnen deze afdelingen
vertegenwoordigd zijn in de ledenraad Unie KBO en blijft de structuur van een “federatie van
bonden” in stand. De bond zal in beginsel naar het model van de provinciale bonden worden
vormgegeven, met een bestuur, afdelingen, leden, contributie-afdracht. Net als de andere
bonden heeft deze bond twee vertegenwoordigers in de ledenraad, die via verkiezingen
worden aangewezen. Hun stemgewicht in de ledenraad wordt bepaald op basis van het
ledenaantal van deze afdelingen, net zoals dat bij de andere bonden gebeurt. De toevoeging
van deze extra vertegenwoordigers in de ledenraad zal in een statutenwijziging worden
verwerkt. Deze statutenwijziging wordt na de zomervakantie aan de ledenraad ter
besluitvorming voorgelegd.
Contributie-afdracht
Eind 2018 is de contributieafdracht van de Unie KBO vastgesteld op € 10,06 per lid.
Tegelijkertijd is besloten dat de provinciale KBO-bonden deze contributieafdracht niet
volledig hoefden te betalen en dat € 1,07 ervan uit de reserve van de Unie KBO werd
gefinancierd. Per saldo betaalden provinciale KBO-bonden € 8,99 per lid.
Uitgangspunt is dat jaarlijks de OVA-index wordt toegepast op de contributieafdracht aan de
Unie KBO.
Het bestuur stelt voor in 2020 de contributieafdracht vast te stellen op € 9,26 (dat is € 8,99
+ de OVA-index van 2,96%.) en voor 2021 op € 9,58 (€ 9,26 + de OVA-index van 3,42%). Op
basis hiervan zullen de begrotingen voor 2020 en 2021 worden opgesteld, die na de
zomervakantie ter goedkeuring aan de ledenraad worden voorgelegd.
Samenstelling bestuur Unie KBO
Met het besluit om uitvoering te gaan geven aan deze koers wordt de weg vrij gemaakt om
op zoek te gaan naar kandidaten voor het bestuur Unie KBO.
Momenteel is de heer Gerard Knoop het enige bestuurslid. Zijn zittingstermijn loopt af in
juni 2020. Gerard Knoop is bereid een extra jaar aan te blijven, zodat hij kan bijdragen aan
een goede overdracht aan een nieuw bestuur. Aan de ledenraad wordt de verlenging van zijn
zittingstermijn ter besluitvorming voorgelegd.
De werving en selectie van nieuwe leden voor het bestuur Unie KBO is urgent. In de
ledenraadsvergadering wordt een wervings- en selectiecommissie ingesteld die de opdracht
krijgt een voordracht van bij voorkeur vier nieuwe bestuursleden voor te bereiden. Naast de
heer Knoop worden twee leden van de ledenraad voor deze commissie aangezocht.
Alle leden van de ledenraad kunnen kandidaten voor het bestuurslidmaatschap melden aan
de wervings- en selectiecommissie. Er wordt naartoe gewerkt dat de ledenraad in september
de nieuwe bestuursleden kan benoemen.
Federatie KBO-PCOB nieuwe stijl
Zodra besluitvorming over de structuur van de Unie KBO heeft plaatsgevonden aan de hand
van de voorliggende notitie, kan besluitvorming worden voorbereid over de hervorming van
KBO-PCOB tot een ‘federatie nieuwe stijl’. Voordat de ledenraad KBO-PCOB hierover spreekt
en tot besluitvorming komt, zal dit worden voorbereid in de afzonderlijke ledenraden van de
Unie KBO en de PCOB.
Tot slot
Het bestuur realiseert zich dat de besluiten zoals verwoord in deze notitie betekenen dat de
bakens worden verzet. In het belang van de leden is het noodzakelijk om ons te richten op
hetgeen ons bindt en niet op wat ons scheidt. Alleen als we de rijen sluiten en allen bereid
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zijn loyaal uitvoering te geven aan de nieuwe koers, kan er een kansrijke nieuwe start zijn
voor de Unie KBO en vervolgens ook voor de samenwerking met de PCOB.
Het bestuur hoopt daarom van harte dat de voltallige ledenraad Unie KBO zich achter de
nieuwe koers zal scharen.

Gerard Knoop
Bestuur Unie KBO
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